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1. Charakteristika programu 
 

1.1. Účel výzvy a oblasti podpory  

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (ďalej len „NOS-OSF“) vyhlasuje v rámci 
implementácie programu podpory mimovládnych organizácií (ďalej len „MVO“) - Demokracia a 
ľudské práva (ďalej len „Program“) tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch 
prioritných oblastiach podpory. 
  
Špecifickým cieľom tejto výzvy je podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni 

aktívnych vo vidieckych oblastiach, organizácie pôsobiace v lokálnych komunitách, na lokálnej, 

miestnej alebo regionálnej úrovni, realizujúce projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, 

ktorým je projekt určený. Prierezovou prioritou Programu je rozvoj kapacít MVO a posilnenie 

postavenia MVO v spoločnosti.  

Program sa osobitne zameriava na podporu detí a mládeže v ohrození a na boj proti Hate Speech - 

verbálnym incidentom ako forme násilia z nenávisti, extrémizmu, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii, 

homofóbii,  sexuálnemu obťažovaniu, násiliu páchanému na ženách a obchodovaniu s ľuďmi. Súčasne 

podporí boj proti antisemitizmu,   presadzovanie tolerancie a multikultúrneho porozumenia a 

rovnakých príležitostí pre Rómov a Rómky. Program bude tiež zameraný na špecifické potreby 

menšín, vrátane rómskej.  

Text tejto výzvy predstavuje základné všeobecné informácie pre potenciálnych žiadateľov. Podrobné 

informácie si preštudujte v Príručke pre žiadateľov, ktorá je prílohou k výzve.  

 

2. Oblasti podpory  
 

2.1. Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných  

Táto oblasť podpory sa zameriava najmä na posilnenie úlohy MVO a aktívnych občanov a občianok 

pri presadzovaní demokratických princípov v spoločnosti, implementácii ľudskoprávnych 

dokumentov do praxe, skvalitňovaní súdnictva a posilnení občianskej participácie pri správe vecí 

verejných prostredníctvom prípravy verejných politík, monitorovania ich implementácie, 

advokačných a antikorupčných aktivít. 
 

2.2. Ľudské práva, vrátane práv menšín   

Táto oblasť podpory sa zameriava najmä na posilnenie dodržiavania ľudských a menšinových práv, 

zlepšenie postavenia osôb znevýhodnených z dôvodu ich národnosti, príslušnosti k rase či etnickej 

skupine, náboženského vyznania, veku a zdravotného stavu. V tejto oblasti je možné tiež získať 

podporu na posilnenie multikultúrneho dialógu. 

2.3. Rodová rovnosť  a boj proti rodovo podmienenému násiliu  

Táto oblasť podpory sa zameriava najmä na podporu rovnosti pohlaví a presadzovanie spoločnej 

zodpovednosti mužov a žien pri eliminácii rodových nerovností, na predchádzanie nerovného 

zaobchádzania na základe pohlavia a/alebo rodu v pracovnom ako aj súkromnom živote jednotlivcov, 
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vrátane rešpektu k právam žien ako súčasti ľudských práv; a na boj proti rodovo podmienenému 

násiliu. 

 

2.4. Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii 

Táto oblasť podpory sa zameriava najmä na podporu projektov zameraných na presadzovanie nulovej 

tolerancie k prejavom popierajúcim zásadu rovnosti, osobitne diskriminácie, extrémizmu, rasizmu, 

Hate Speech (verbálne incidenty ako forma násilia z nenávisti), antisemitizmu, xenofóbie,  a na 

podporu tolerancie a multikultúrneho porozumenia. 

 

3. Žiadateľ 
 

3.1. Kritéria oprávnenosti žiadateľa 

Oprávneným žiadateľom je MVO, ktorá je nezávislá od orgánov verejnej správy, politických strán, 

cirkví a náboženských spoločností, obchodných spoločností a ktorá pôsobí aspoň v jednej oblasti 

podpory Programu. Náboženské organizácie a politické strany nie sú považované za MVO. Oprávnení 

žiadatelia musia dodržiavať princípy demokracie a ľudských práv. 

Žiadateľ môže predložiť iba jeden projekt. Žiadateľ môže byť partnerom projektu v maximálne dvoch 

ďalších podaných projektoch. Žiadatelia, ktorým bola Správcom Programu udelená finančná podpora1 

určená na realizáciu projektov vo výške viac ako 10 000 €/projekt, nie sú opravenými žiadateľmi.  

Minimálne 10%  z celkového objemu finančných prostriedkov bude alokovaných na podporu detí a 

mládeže v ohrození a tejto podpore bude venovaná špecifická pozornosť pri vyhodnocovaní 

projektov.  

 

4. Doba realizácie projektu 
 

Realizácia projektov predložených v rámci tejto výzvy musí prebiehať v období od obojstranného 

dátumu podpisu zmluvy do 30. apríla 2016. Maximálne trvanie projektu je 8 mesiacov, pričom 

najneskorší termín ukončenia projektov je 30. apríl 2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené 

po tomto dátume budú považované za neoprávnené.  
 

 

5. Finančné ustanovenia 
 

5.1. Objem finančných prostriedkov a jeho prerozdelenie 

Celková suma určená na podporu aktivít MVO, oprávnených žiadateľov,  v tretej výzve je 233 197 €. 

Oprávnené výdavky sú také výdavky, ktoré sa viažu k realizácii schváleného projektu a ktoré sú 

podrobne zadefinované v Príručke pre žiadateľa (nájdete TU), časť 5.2. 

 

                                                           
1 To zahŕňa všetkých realizátorov projektov, ktorí projekt už ukončili ako aj tých, ktorí ho stále realizujú a ktorí sa stali 

príjemcami grantu/ov od Správcu programu na základe rozhodnutia Správnej rady NOS-OSF zo dňa 18.7.2013, 4.8.2014 a 
12.9.2014.  

http://fondpremvo.osf.sk/doc/Prirucka_pre_ziadatela_MVO_2015.pdf
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5.2. Financovanie projektov 

Financovanie projektov sa skladá z: 

a) Príspevku  z Programu  - grantu vo výške najviac 90 % z celkových oprávnených nákladov na 
projekt; 

b) spolufinancovania Príjemcu vo výške najmenej 10 % z celkových oprávnených nákladov na projekt. 

Žiadateľ musí už v čase predloženia Žiadosti o grant preukázať, že má zabezpečené zdroje na 
priebežné spolufinancovanie projektu, minimálne vo výške 10 %, z celkových oprávnených nákladov 
projektu. Spolufinancovanie nepeňažným príspevkom  je oprávnené len vo forme dobrovoľníckej 
práce, pričom nemôže presiahnuť  50 % z celkovej výšky spolufinancovania projektu.   

 

6. Predkladanie Žiadosti o grant 
 

6.1.  Časový rámec prekladania Žiadosti o grant 

Zverejnenie výzvy:          27.5.2015 

Uzávierka prijímania Žiadostí o grant:       27.7.2015 

Indikatívny termín schválenia Žiadostí a zverejnenia výsledkov:    do 15.9.2015 

Posledný dátum oprávnenosti výdavkov v projekte:     30.4.2016 
 

 

7.  Žiadosť o grant a povinné prílohy  
 

7.1. Online Žiadosť o grant 

Žiadosť o grant je po registrácii žiadateľa dostupná na  http://fondpremvo.osf.sk do termínu 

uvedeného v tejto výzve. Žiadosť o grant pozostáva z nasledujúcich častí:  

a) Formulár projektu, ktorý obsahuje komplexné informácie o projekte; 

b) Rozpočet projektu s podrobným komentárom  rozpočtu projektu (súčasť formulára); 

c) Čestné prehlásenia žiadateľa (súčasť formulára). 

 

Všetky povinné prílohy, ktoré je potrebné priložiť k Žiadosti o grant sú špecifikované v Príručke pre 

žiadateľa (nájdete TU), časť 7.  
 

7.2. Termín, miesto a spôsob predloženia Žiadosti o grant 

Žiadosť spolu so všetkými časťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, zaslaná  

elektronicky na http://fondpremvo.osf.sk do 27. júla do 12:00 a doručená fyzicky do sídla Správcu  

(Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO – FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava) najneskôr do 27. júla 

2015 do 24:00, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. V opačnom prípade ju Správca 

nebude považovať za podanú a vylúči ju z hodnotenia. 
 

 

 

 

 

 

http://fondpremvo.osf.sk/
http://fondpremvo.osf.sk/doc/Prirucka_pre_ziadatela_MVO_2015.pdf
http://fondpremvo.osf.sk/
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8. Výberový proces  
 

Rozhodovací  proces je štvorstupňový. V prvom stupni hodnotenia posúdi Správca žiadosti s ohľadom 

na kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti žiadateľa (tieto kritériá sú uvedené v časti 

12. Príručky pre žiadateľa); v druhom stupni vyhodnotia žiadosti nezávisle dvaja nestranní experti, 

ktorí jej pridelia bodové skóre a slovné hodnotenie, na základe obsahu a kvality predloženého 

projektu podľa hodnotiacich kritérií uvedených v Príručke pre žiadateľa, časť 8.1.2. V treťom 

hodnotiacom stupni posúdi žiadosti na základe hodnotení nezávislých expertov Výberová komisia 

a odporučí resp. neodporučí Správnej rade Správcu žiadosti na schválenie. Správna rada Správcu vydá 

konečné rozhodnutie o schválení resp. neschválení Žiadosti v štvrtom a zároveň poslednom 

hodnotiacom stupni.   

 

Výsledky výberového procesu budú zverejnené v polovici Septembra 2015. Zoznam úspešných 

žiadateľov bude uvedený na webovej stránke Správcu Programu (www.osf.sk), v časti venovanej 

Programu. Všetci žiadatelia budú do 7 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov informovaní o 

výsledkoch výberu Správcom. 
 

9. Podpora žiadateľov a kontakty 
 

Všeobecné informácie o programe a Bilaterálnom fonde môžu žiadatelia získať od programovej 

koordinátorky: 

Meno osoby E-mail Tel. 

Elena Moťovská elena.motovska@osf.sk 0903 263 244 

 

Otázky ohľadne oblastí podpory, cieľov a očakávaných výstupov v rámci programu  môžu žiadatelia 

adresovať projektovým manažérkam a projektovému manažérovi zodpovedným za konkrétne 

obsahové oblasti: 

Oblasť podpory Meno osoby E-mail Tel. 

Demokracia, dobrá a transparentná  
správa vecí verejných  Zuzana Čačová zuzana.cacova@osf.sk 0903 451 814 

Ľudské práva vrátane práv menšín  Stanislav Daniel stano.daniel@osf.sk 0948 692 228 

Rodová rovnosť a boj proti rodovo 
podmienenému násiliu  Barbora Vaněk barbora.vanek@osf.sk 0914 196 170 

Boj proti diskriminácii, rasizmu a 
xenofóbii  Andrea Bilá andrea.bila@osf.sk 0948 626 867 

 

Otázky oprávnenosti výdavkov, miery spolufinancovania, vypracovania rozpočtu a pod. môžu 

žiadatelia adresovať e-mailom alebo telefonicky finančnej riaditeľke a finančným kontrolórkam: 

Meno osoby E-mail Tel. 

Jana Dravecká jana.dravecka@osf.sk  0948 636 881 

Petronela Uskobová petronela.uskobova@osf.sk   0904 350 346 

Zuzana Juríková  zuzana.jurikova@osf.sk  0903 263 978 

 

 

http://www.osf.sk/
mailto:elena.motovska@osf.sk
mailto:zuzana.cacova@osf.sk
mailto:stano.daniel@osf.sk
mailto:barbora.vanek@osf.sk
mailto:andrea.bila@osf.sk
mailto:jana.dravecka@osf.sk
mailto:petronela.uskobova@osf.sk
mailto:zuzana.jurikova@osf.sk
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10.  Zoznam príloh k výzve  
 

1. Príručka pre žiadateľa 

2. Usmernenie k oprávnenosti a vykazovaniu v Programe Demokracia a ľudské práva    

 


