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1. Program Active Citizens Fund Slovakia 

 

Táto výzva je súčasťou implementácie programu Active Citizens Fund - Slovakia (ďalej aj ako ACF - 
Slovensko alebo program). 

ACF - Slovensko podporuje slovenské občianske združenia pri zapájaní občanov do rozhodovania a do 
tvorby verejných politík, v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, chrániť 
ľudské práva a zabezpečiť občianske vzdelávanie a zlepšiť pozíciu zraniteľných skupín v spoločnosti. 
Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom a ich participácii na verejnom dianí. 

Prierezovými prioritami programu je podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými 
organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít, ako aj zlepšenie postavenia 
občianskych združení v spoločnosti. 

ACF - Slovensko podporuje projekty organizácií prostredníctvom otvorených grantových výziev 
v nasledovných témach: 

1. Občianska participácia; 
2. Obhajoba verejných záujmov; 
3. Ľudské práva; 
4. Zraniteľné skupiny; 
5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. 

Program je tiež zameraný na dve témy špecifické pre Slovensko: 
• Zlepšenie presahu do marginalizovaných regiónov a k marginalizovaným skupinám; 
• Posilnenie a inklúzia menšín, vrátane Rómov. 

 
V rokoch 2018 - 2023 rozdelí ACF - Slovensko prostredníctvom 17 otvorených grantových výziev 7,7 
milióna1 EUR slovenským občianskym organizáciám a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. 
vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania. 
 
ACF - Slovensko je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom 
Európskej únie. Program na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou otvorenej 
spoločnosti a Karpatskou nadáciou.  
 
Informácie o ACF - Slovakia nájdete na www.acfslovakia.sk.  
Informácie o grantoch EHP a Nórska sú k dispozícii na www.eeagrants.org. 

 

2. Zameranie výzvy 

 

Zámerom výzvy je podporiť aktivity, ktoré podporujú bilaterálnu výmenu skúseností, know-how a 
osvedčených postupov medzi občianskou spoločnosťou na Slovensku a subjektmi z donorských krajín. 

Strategické oblasti pre bilaterálnu spoluprácu zodpovedajú piatim očakávaným výsledkom ACF – 
Slovakia tak, ako je uvedené vyššie. 

 
1 Suma zahŕňa alokáciu pre Bilaterálny fond a alokáciu na preddefinovaný projekt s názvom Rozvoj a využitie 
životných kompetencií mladých ľudí 

http://www.acfslovakia.sk/
http://www.eeagrants.org/
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Osobitnou prioritou bilaterálnej spolupráce je riešenie šírenia fake news a antidemokratickej 
propagandy a boj proti nepriaznivému vplyvu týchto javov na dôveru verejnosti v demokratické 
inštitúcie a hodnoty liberálnej demokracie. 

Konkrétne sa táto výzva zameriava na dosiahnutie nasledujúcich výsledkov a ich ukazovateľov: 

Očakávané výsledky 
programu 

Indikátor Usmernenie pre žiadateľov 

Cieľ programu - 

Posilnenie občianskej 
spoločnosti, aktívneho 
občianstva a postavenia 
zraniteľných skupín 

Ukazovateľ na úrovni programu 

Počet osôb zapojených do aktivít občianskych 
organizácií 

Všetky projekty budú vo 
svojich správach uvádzať 
príspevok k tomuto 
ukazovateľu 

Výsledok BF 

Posilnená spolupráca 
medzi príjemcami 
a subjektmi z donorských 
štátov  zapojených do 
programu 

Indikátor výsledku BF [a] 

Úroveň spokojnosti s partnerstvom (rozdelené podľa 
prijímateľského štátu, donorského štátu) 

 

Indikátor výsledku BF [b] 

Úroveň dôvery medzi spolupracujúcimi subjektmi v 
prijímateľských štátoch a donorských štátoch 
(rozdelené podľa prijímateľského štátu, donorského 
štátu) 

 

Indikátor výsledku BF [c] 

Podiel spolupracujúcich organizácií, ktoré uplatňujú 
poznatky získané z bilaterálneho partnerstva 
(rozdelené podľa prijímateľského štátu, donorského 
štátu) 

 

Výsledok Indikátor BF [d] 

Podiel účastníkov bilaterálnych iniciatív 
financovaných z bilaterálneho fondu ACF, 
reportujúcich zlepšenie znalostí / metód / prístupov 

 

Výstup BF.1 

Podporené partnerstvá 
medzi prijímateľskými a 
donorskými štátnymi 
subjektmi 

Indikátor výstupu BF.1 

Počet projektov zahŕňajúcich spoluprácu s donorským 
projektovým partnerom (rozdelené podľa donorského 
štátu) 

Všetky projekty, ktoré prispievajú 
k tomuto ukazovateľu, takisto 

podliehajú výstupu BF (Rozšírená 
spolupráca medzi prijímateľskými 
a donorskými štátnymi subjektmi, 

zapojenými do programu) 
Ukazovatele [a - d] 

Výstup BF.2 

Spolupráca medzi 
prijímateľskými a 
donorskými štátnymi 
subjektmi podporená 
prostredníctvom 

Výstup BF.2 Indikátor 1 

Počet spolupracujúcich bilaterálnych iniciatív 
financovaných z bilaterálneho fondu ACF 

Všetky projekty, ktoré prispievajú 
k tomuto ukazovateľu, takisto 

podliehajú výstupu BF (Rozšírená 
spolupráca medzi prijímateľskými 
a donorskými štátnymi subjektmi, 

zapojenými do programu) 
Ukazovatele [a - d] 
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bilaterálneho fondu ACF 
Výstup BF.2 Indikátor 2 

Počet osôb zúčastnených na bilaterálnych aktivitách 
financovaných z Bilaterálneho fondu ACF (rozdelené 
podľa donorského štátu) 

Všetky projekty, ktoré prispievajú 
k tomuto ukazovateľu, takisto 

podliehajú výstupu BF (Rozšírená 
spolupráca medzi prijímateľskými 
a donorskými štátnymi subjektmi, 

zapojenými do programu) 
Ukazovatele [a - d] 

 

Podrobné informácie o výsledkoch, výstupoch a ukazovateľoch platných pre ACF Slovakia nájdete v 
Príručke pre žiadateľov a príjemcov v programe ACF - Slovakia. 

Okrem ukazovateľov uvedených v programe, môžu žiadatelia pridať ďalšie relevantné ukazovatele 
podľa vlastného uváženia. 

 

3. Kritéria administratívnej zhody a oprávnenosti 

 

3.1. Kritéria administratívnej oprávnenosti žiadosti o projekt 

Oprávnená žiadosť o grant musí spĺňať nasledujúce administratívne kritériá: 

− žiadosť o grant je predložená v elektronickom formáte online grantového systému; 

− žiadosť o projekt je podaná do termínu uzávierky tejto výzvy; 

− žiadosť o projekt zahŕňa všetky prílohy požadované vo výzve. 

 

3.2. Oprávnená žiadosť o grant 

Oprávnená žiadosť o projekt musí spĺňať tieto kritériá: 

− požadovaná výška grantu zodpovedá podmienkam, ktoré sú uvedené v časti 3.5 tejto výzvy; 

− doba realizácie projektu neprekračuje maximum, ktoré je uvedené v časti 3.6 tejto výzvy. 

 

3.3. Oprávnení žiadatelia 

Žiadatelia, ktorí sú oprávnení realizovať a implementovať projekty, sú mimovládne organizácie (MVO). 
Mimovládna organizácia je právnickou osobou sídliacou v Slovenskej republike, nekomerčného 
zamerania, nezávislá od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných subjektov, 
politických strán a komerčných organizácií. Mimovládne organizácie sú dobrovoľné, dobrovoľne 
vytvorené skupinami alebo jednotlivcami a zvyčajne zahŕňajú prvok dobrovoľnej účasti v organizácii. 

Oprávnený žiadateľ je organizácia, registrovaná v Slovenskej republike v jednej z nasledujúcich 
kategórií: 

a) občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;  

b) nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;  

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z.  

d) neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;  

e) nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti 
organizácií s medzinárodným prvkom; 
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f) združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.  

g) Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži. 

Politické strany, náboženské organizácie, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, 
neformálne a ad hoc skupiny a jednotlivci nie sú oprávnenými žiadateľmi. 

Organizácie, ktoré v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti s Programami 
mimovládnych organizácií 2009 - 2014 na Slovensku nemajú urovnané finančné záväzky, sa 
nepovažujú za oprávnených žiadateľov a / alebo projektových partnerov. 

 

3.4. Oprávnení partneri projektu 

Projekty v rámci bilaterálneho fondu ACF - Slovakia môžu byť realizované v partnerstve s projektovým 
partnerom z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko). 

Projektový partner zdieľa spoločný ekonomický alebo sociálny cieľ s navrhovateľom projektu, ktorý sa 
má realizovať prostredníctvom projektu. Účelom vytvorenia partnerstva je zabezpečiť úzku 
spoluprácu medzi rôznymi typmi organizácií s rôznymi skúsenosťami v riešení problémov v tejto 
oblasti. Partneri projektu sa aktívne zapájajú do realizácie projektu a účinne prispievajú k jeho 
implementácii. 

Subjekty, ktoré môžu byť projektovými partnermi, sú akékoľvek verejné alebo súkromné subjekty, 
komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v 
donorských štátoch. 

Žiadatelia môžu do partnerstva zapojiť maximálne jedného partnera. 

Ďalšie podmienky účasti partnerov na projekte: 

− spoluúčasť partnerov projektu je nenahraditeľná, bez partnerstva by nebolo možné zaistiť 
riadnu implementáciu a napĺňanie cieľov projektu; 

− partnerstvo zvyčajne zahŕňa finančné transakcie, pri ktorých je partnerovi poskytnutá 
finančná úhrada za realizáciu aktivít v projekte; 

− spolupráca nemá charakter dodávateľsko-odberateľského vzťahu. 

V prípade plánovanej realizácie projektu v spolupráci s partnerom je povinnou prílohou žiadosti o 
grant aj Prehlásenie o partnerstve (Príloha 3a, resp. 3b). 

 

3.5. Financovanie projektu 

Grant v rámci Bilaterálneho fondu ACF Slovakia pokrýva 100% celkových oprávnených nákladov 
projektu. 

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 10 000 EUR. 

Projekt je financovaný zálohovými platbami, priebežnými platbami a záverečnou platbou. Priebežné a 
záverečné platby budú podmienené schválením priebežných a záverečných správ. Maximálna výška 
zálohovej platby na projekty je 40% z celkového rozpočtu, predbežná platba 50% z celkového rozpočtu 
a konečná platba 10% z celkového rozpočtu. 

Bližšie informácie o platbách nájdete v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov v programe ACF 
– Slovakia. 

3.6. Trvanie projektov 

Maximálna dĺžka realizácie projektov v tejto výzve je 12 mesiacov.  
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3.7. Oprávnenosť výdavkov 

Výdavky projektov môžu byť oprávnené od dátumu, kedy je grant udelený, alebo od neskoršieho 
dátumu, stanoveného v tejto zmluve. Zmluva o projekte stanovuje konečný dátum oprávnenosti 
nákladov, ktorý je najneskôr do 30. apríla 2024. Výdavky vzniknuté po tomto dátume nie sú 
oprávnené. 

Zaradenie výdavku do rozpočtu projektu schváleného Správcom programu nemožno považovať za 
predpoklad jeho oprávnenosti. 

Bližšie informácie o oprávnenosti výdavkov nájdete v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov v 
programe ACF – Slovakia. 

 

3.8. Výpočet nepriamych výdavkov 

Nepriame výdavky nesmú zahŕňať žiadne oprávnené priame výdavky. Nepriame výdavky projektu 
predstavujú spravodlivé rozdelenie celkových režijných výdavkov príjemcu alebo projektového 
partnera. S cieľom pokryť nepriame výdavky si môžu žiadatelia (navrhovatelia projektov) a ich 
projektoví partneri uplatniť paušálnu sadzbu až do výšky 15% z celkových priamych osobných 
výdavkov projektu. 

 

4.  Kritériá odborného hodnotenia 

 

Kritériá odborného hodnotenia a maximálne počty bodov: 

Skupina kritérií / kritérium Maximum bodov 

1. Vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu 45 

1.1 Súlad medzi projektom a výsledkami programu a ich ukazovateľmi 20 

1.2 Realizácia projektu s partnerom z donorskej krajiny 10 

1.3 Súlad projektu s potrebami priamych a nepriamych cieľových skupín a príjemcov 10 

1.4 Udržateľnosť výsledkov projektu 5 

2. Realizácia projektu 22 

2.1 Vhodnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných činností 10 

2.2 Spolupráca s inými organizáciami a profesionálmi, zapojenie verejnosti a 
odborníkov 

5 

2.3 Kvalita komunikácie výsledkov projektu smerom k verejnosti 7 

3. Hodnota za peniaze - rozpočet a efektívnosť výdavkov 20 

3.1 Primeranosť a opodstatnenosť výdavkov rozpočtu 12 

3.2 Súlad výdavkov s plánovanými aktivitami 8 
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4. Skúsenosti žiadateľa (a partnera) a jeho kapacita realizovať projekt 13 

4.1 Skúsenosti žiadateľa (a partnera) a relevantnosť predchádzajúcich aktivít žiadateľa 
(a partnera) vo vzťahu k projektu 

8 

4.2 Personálne a technické kapacity žiadateľa (a partnera) 5 

Spolu 100 

 

Žiadosť, ktorá získa priemerné bodové skóre nižšie ako 70 bodov v súlade s procesom hodnotenia 
opísaným v časti 7.5.2 tejto Výzvy na púredkladanie žiadostí o grant, bude automaticky zamietnutá. 

 

5. Časový rámec 

 

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant:    5. december 2018 

Uzávierka prijímania žiadostí o grant:      1. február 2022, 16:00 

Indikatívny termín zverejnenia výsledkov výberu projektov:  najviac 6 mesiacov od 
dátumu predloženia 
žiadosti o projekt 

6. Finančná alokácia 

 

Finančná alokácia v tejto výzve na predkladanie žiadostí o grant je 100 000 EUR. 

Po vyčerpaní týchto prostriedkov sa výzva ukončí. 

Táto suma počas trvania výzvy nebude zvýšená. 

 

7. Príprava, podanie, hodnotenie a schvaľovanie žiadostí o grant 

 

7.1. Príprava žiadostí o grant 

Žiadosť o grant musí byť predložená: 

− v súlade s dokumentom Príručka pre žiadateľov o grant a príjemcov v programe ACF – 
Slovakia;  

− v súlade s dokumentom Príručka k oprávnenosti výdavkov v programe ACF – Slovakia;  

− s využitím Formulára žiadosti o grant a predpísaných formulárov príloh dostupných v 
prostredí online grantového systému ACF.  

Uvedené dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a dostupné sú na www.acfslovakia.sk 

 

 

 

 

http://www.acfslovakia.sk/
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7.2. Konzultácie a informovanie žiadateľov 

Správca programu poskytne žiadateľovi informácie písomnou formou, telefonicky, e-mailom či vo 
forme osobných konzultácií. Prečítajte si tiež často kladené otázky uvedené v dokumente Otázky a 
odpovede na adrese www.acfslovakia.sk.  

 

7.3. Predloženie žiadosti o grant 

Žiadosť o grant musí byť predložená online spolu s nasledujúcimi dokumentmi: 

• Žiadosť o grant (predpísaný on-line formulár) 

• Povinné prílohy: 

o Príloha č. 1 -  Rozpočet projektu (predpísaný online formulár) 

o Príloha č. 2 -  Výpis z príslušného registra inštitúcií žiadateľa 

o Príloha č. 3 - Prehlásenie o partnerstve v angličtine (ak je projekt realizovaný v 
partnerstve s bilaterálnym partnerom) (predpísaný formulár) 

 

• Nepovinné prílohy: 

o Predbežný súhlas inej verejnej alebo odbornej organizácie s realizáciou aktivity projektu, 
pokiaľ je pre realizáciu aktivity nevyhnutný 

 

Dokumenty musia byť predložené v online grantovom systéme ACF Slovakia nasledovným 
spôsobom: 

− žiadosť o grant vyplnením príslušného formulára žiadosti o grant; 

− prílohy č. 1 a č. 2 elektronicky ako priložené dokumenty v niektorom z formátov xls, pdf, jpg. 

 

7.4. Potvrdenie o zaregistrovaní žiadosti o grant 

Žiadateľ bude o zaregistrovaní žiadosti o grant informovaný automaticky prostredníctvom online 
grantového systému zaslaním e-mailovej notifikácie. Správca programu zverejní zoznam prijatých 
žiadostí o grant na www.acfslovakia.sk najneskôr do 7 dní od odo dňa uzávierky tejto výzvy.  

 

7.5. Hodnotenie žiadostí o grant 

Zhrnutie procesu hodnotenia žiadostí o grant: 

7.5.1. Overenie zhody s administratívnymi kritériami a kritériami oprávnenosti  

Správca programu overí žiadosť o grant z hľadiska zhody s administratívnymi kritériami a kritériami 
oprávnenosti.  

V prípade, že bude chýbať Príloha č. 2, žiadateľ ju bude môcť dodatočne doplniť, a to do 5 pracovných 
dní od dátumu, kedy Správca programu zašle e-mailom výzvu k doplneniu dokumentov na kontaktnú 
e-mailovú adresu žiadateľa. 

Nepredloženie Prílohy č. 1 rozpočtu projektu a/alebo Prílohy č. 3 vyhlásenia o partnerstve bude mať za 
následok zamietnutie žiadosti.  
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Správca programu môže od žiadateľa požadovať aj ďalšie informácie/dokumenty z dôvodu overenia 
zhody žiadosti s administratívnymi kritériami.  

V prípade, ak žiadosť nebude v súlade so všetkými administratívnymi kritériami, Správca programu ju 
vylúči z ďalšieho hodnotenia. 

Žiadatelia, ktorých žiadosti o grant budú v tejto fáze zamietnuté, budú Správcom programu 
informovaní o dôvodoch zamietnutia a budú mať 10 pracovných dní na odvolanie sa proti tomuto 
rozhodnutiu prostredníctvom formulára pre sťažnosti dostupného na www.acfslovakia.sk.  

V prípade, kedy sa žiadateľ odvolá voči rozhodnutiu o zamietnutí, bude žiadosť zaradená do ďalšieho 
procesu hodnotenia, pričom Výbor pre sťažnosti a Výberová komisia preskúmajú dôvody odmietnutia. 

 

7.5.2. Odborné hodnotenie 

Každá žiadosť o grant, ktorá spĺňa administratívne kritériá a kritéria oprávnenosti, ako aj každá 
žiadosť, ktorú Správca programu vylúčil z dôvodu nesúladu s administratívnymi kritériami a kritériami 
oprávnenosti, pričom žiadateľ podal odvolanie, bude hodnotená dvomi nestrannými odborníkmi 
ustanovenými Správcom programu. Aspoň jeden z expertov bude nezávislý od Správcu programu. 
Odborníci samostatne a nezávisle vyhodnotia žiadosť podľa kritérií odborného hodnotenia 
uverejnených v rámci výzvy (viac informácií nájdete v Príručke pre žiadateľov o grant a príjemcov v 
programe ACF – Slovakia). Pre stanovenie poradia hodnotených projektov sa použijú priemerné 
bodové hodnoty. Ak rozdiel medzi dvoma expertnými hodnoteniami je vyšší ako 30 % z vyššieho 
hodnotenia, žiadosť vyhodnotí tretí expert ustanovený a nezávislý od Správcu programu. Pre 
stanovenie poradia sa v takom prípade použije priemer dvoch najbližších skóre.  

 

7.5.3. Odporúčanie Výberovej komisie o schválení/zamietnutí 

Výberová komisia posúdi žiadosti o grant na základe bodových hodnotení expertov a vydá 
odporúčania Správnej rade Nadácie otvorenej spoločnosti pre ich podporu, resp. zamietnutie. 

 

7.5.4. Konečné rozhodnutie Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti 

Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti vydá konečné rozhodnutie o tom, ktoré žiadosti o grant budú 
podporené. 

 

7.6. Informovanie o výsledkoch hodnotenia žiadostí o grant 

Správca programu zverejní informácie o schválení alebo zamietnutí žiadostí o grant najviac 6 mesiacov 
odo dňa jej predloženia. Zoznam podporených a zamietnutých žiadostí o grant bude zverejnený na 
www.acfslovakia.sk.  

 

8. Kontaktné údaje 

 
Webová stránka programu: www.acfslovakia.sk     
Adresa:  
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF 
Baštová 5, 811 03 Bratislava   
Tel.: +421 48 5441 4730 
www.osf.sk   

http://www.acfslovakia.sk/
http://www.acfslovakia.sk/
http://www.osf.sk/
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Programová manažérka: 
Zuzana Čačová, e-mail: zuzana.cacova@osf.sk, tel.: +421 2 5441 4730 
 
Finančná manažérka: 
Jana Dravecká, e-mail:  jana.dravecka@osf.sk,  tel.: +421 2 5441 4730  
 
E-mailový kontakt pre podanie sťažnosti Komisiu pre sťažnosti ACF - Slovakia: staznost@acf.sk  

 

mailto:zuzana.cacova@osf.sk
mailto:jana.dravecka@osf.sk
mailto:staznost@acf.sk
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