Štatút grantového programu v oblasti prevencie a
bezpečnosti v ohrozených lokalitách znižovania rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2020
Gestorské oddelenie: Oddelenie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta Bratislavy
Cieľové skupiny: mladí ľudia do 30 rokov, ľudia, ktorí užívajú drogy, ľudia, ktorí navštevujú
prostredie nočného života, komunity, ktoré sú ohrozené sociálnymi a zdravotnými rizikami v
súvislosti s drogami, vrátane alkoholu.
Oprávnené aktivity podpory: aktivity podporujúce prevenciu, bezpečnosť v ohrozených
lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog.
Oprávnené nákladové položky: mzdy a honoráre, poistné, služby, materiál, komunikačné
náklady, prípadne iné náklady potrebné na realizáciu projektu na realizáciu verejnoprospešných
služieb v súlade 583/2004.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Tieto pravidlá upravujú účel, podmienky poskytovania grantov, spôsob ich poskytovania
(prijímanie a posudzovanie žiadostí o grant), zúčtovanie poskytnutých grantov z rozpočtu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na príslušný rok (ďalej len „hlavné mesto“)
v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012
o poskytovaní grantov a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov.
2. Grantom podľa tohto zákona je poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétny účel z
rozpočtu hlavného mesta.
3. Grant možno poskytnúť oprávnenému žiadateľovi o poskytnutie grantu, ktorým je právnická
osoba (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia) pôsobiaca na území hlavného
mesta SR Bratislavy, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto.
4. Hlavné mesto poskytne granty do výšky vyčlenených finančných prostriedkov na príslušný
rozpočtový rok.
5. Na poskytnutie grantu nie je právny nárok.
6. Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci týchto pravidiel predložiť iba jednu žiadosť v rámci
jednej výzvy na poskytnutie grantu v príslušnom rozpočtovom roku.

§2
Účel poskytovania grantov
1. Hlavné mesto môže poskytnúť grant žiadateľovi len na podporu všeobecne prospešných
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
2. Účelom poskytnutia grantov je zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych a
sociálno-zdravotných opatrení, a podpora rozvoja interných kapacít organizácií na
poskytovanie aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania
rizík v súvislosti s drogami (ďalej len „projekty“).
§3
Podmienky poskytovania grantov
1.

Hlavné mesto vyhlási a zverejní na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie grantu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania
rizík v súvislosti s drogami počas mesiaca január príslušného kalendárneho roka (ďalej len
„výzva“).

2.

Vzor obsahu elektronického formuláru žiadosti z elektronického systému hlavného
mesta grantového programu „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách
a znižovanie rizík v oblasti drog“ tvorí prílohu č.1. štatútu.

3.

Hodnotiace kritériá grantového programu spolu so slovným vysvetlením tvoria prílohu č.
2 štatútu.

3.

Grant možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené v týchto
pravidlách a ktorý predložil v zmysle výzvy písomnú a aj elektronickú žiadosť cez
elektronický systém hlavného mesta o poskytnutie grantu (ďalej len „žiadosť“), ktorej
formulár bude dostupný cez elektronický systém hlavného mesta.

4.

Žiadateľ musí okrem vyššie uvedených podmienok spĺňať nasledovné:
a) preukázateľné výsledky v oblasti prevencie alebo bezpečnosti v ohrozených lokalitách,
a/alebo znižovania rizík v súvislosti s užívaním drog,
b) dostatočné odborné kapacity alebo v projekte dostatočne popísané spôsoby
zabezpečenia rozvoja odborných kapacít v súlade s aktuálnym stavom vedeckého
poznania v danej problematike,
c) primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z
cieľových skupín:
·

mladí ľudia do 30 rokov

·

ľudia, ktorí užívajú drogy

·

ľudia, ktorí navštevujú prostredie nočného života

·
5.

komunity, ktoré sú ohrozené sociálnymi a zdravotnými rizikami v súvislosti s
drogami, vrátane alkoholu

Projekt musí obsahovo spĺňať nasledovné kritériá:
a) cieľom projektu je zabezpečenie:
i.
terénnej sociálnej práce a iných aktivít priamo smerovaných na prácu s cieľovými
skupinami a zlepšenie ich prístupu k sociálnym a sociálno-zdravotným opatreniam,
najmä v oblasti selektívnej a indikovanej prevencie, a harm reduction v rôznych
typoch prostredia, vrátane nočného života a/alebo
ii.
aktivity zamerané na budovanie odborných kapacít organizácií: podpora
vzdelávania organizácií, podpora účasti na školeniach a konferenciách,
inštitucionálne posilnenie za účelom zvyšovania kvality opatrení predovšetkým v
oblasti účinnej prevencie, liečby, harm reduction a/alebo presadzovania práva
a/alebo
iii.
aktivity na zlepšovanie kvality života v ohrozených komunitách, ktoré vo svojich
programoch zapájajú cieľové skupiny,
b) jednoznačná merateľnosť dopadu počas a po ukončení projektu,
c) ciele a aktivity projektu sú v súlade s princípmi ochrany ľudských práv, zohľadňujú
odporúčania relevantných medzinárodných inštitúcií a stav vedeckého poznania v danej
oblasti, najmä čo sa týka účinnosti riešení,
d) podmienka dlhodobej udržateľnosti činností projektu (špecifikácia plánovaných krokov
prispievajúcich k zabezpečeniu pokračovania projektových aktivít po jeho ukončení),
e) navrhované riešenie by malo zodpovedať základným princípom „Value for money” hodnota za peniaze (hospodárnosť, efektivita, účinnosť, rovnosť),
f) minimálne 10 % spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov.

6.

Elektronická žiadosť a následne elektronickým systémom hlavného mesta vygenerovaná
písomná žiadosť o poskytnutie grantu obsahuje náležitosti a prílohy uvedené v odseku 7 a 8,
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Náležitosti žiadosti:
obchodné meno/názov a sídlo žiadateľa,
právna forma žiadateľa,
identifikačné číslo (IČO), ak je, tak aj daňové identifikačné číslo (DIČ) žiadateľa,
číslo účtu v tvare IBAN a SWIFT kód banky,
štatutárny zástupca/štatutárna zástupkyňa žiadateľa (meno a priezvisko, trvalý pobyt a
kontakt),
f) názov projektu, termín a miesto realizácie projektu (uvedie sa lokalita/lokality),
g) stručná charakteristika projektu,
h) kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu,
i) podpis oprávnenej osoby (pri písomnej žiadosti)
j) formulár projektu spolu s formulárom pre štruktúrovaný rozpočet (zverejnený
v elektronickom systéme hlavného mesta pre podávanie žiadostí o grant).
7.
a)
b)
c)
d)
e)

8.

Prílohy k žiadosti:

a) kópia zmluvy o bankovom účte;
b) kópia stanov alebo inej základnej listiny organizácie aj s aktuálnymi dodatkami;
c) kópia dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa za štatutárneho zástupcu

žiadateľa (napr. zápisnica o zvolení štatutára alebo poverenia štatutára);
d) aktuálne čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti nie je dlžníkom žiadnej
mestskej časti mesta;
e) aktuálne čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, resp. nebolo začaté voči nemu
konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii.
§4
Prijímanie žiadostí
1. Žiadosti v elektronickej forme cez elektronický systém hlavného mesta a následne
vygenerované písomné formuláre bude možné podať od 1. februára najneskôr do uzávierky
výzvy 28. februára daného roka na webovom sídle hlavného mesta (www.bratislava.sk)
a fyzickom sídle hlavného mesta alebo poštou.
2. Za kompletnú elektronickú žiadosť sa považuje kompletne vyplnená žiadosť v
elektronickom systéme hlavného mesta spolu so všetkými nahranými prílohami. Za
kompletnú písomnú žiadosť sa považuje vytlačený a podpísaný elektronický formulár, ktorý
bude vygenerovaný elektronickým systémom hlavného mesta a k nemu doložené prílohy
podľa ods. č. 7. Iba kompletné žiadosti sú predkladané príslušnej komisii.
3.

Miestom doručenia kompletných písomných žiadostí v tlačenej podobe je:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Oddelenie sociálnych vecí
Primaciálne námestie č. 1
811 01 Bratislava

4.

Písomné žiadosti je možné doručiť iba:
a) poštou – za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej
pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy,
b) osobne – do podateľne hlavného mesta, najneskôr v deň uzávierky výzvy.

5. Písomná žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude
zrozumiteľne a viditeľne označený slovami – „Žiadosť o poskytnutie grantu – drogy,
NEOTVÁRAŤ!“.
7. Žiadosti zaslané inou formou nebudú akceptované.
8. V prípade dôležitých oznamov zo strany žiadateľa, týkajúcich sa zmien v jeho predloženej
žiadosti počas hodnotiaceho procesu je možné komunikáciu realizovať výlučne písomnou
formou.
§5
Posudzovanie žiadostí
1.

Proces posudzovania žiadostí pozostáva z dvoch častí:
a) formálna kontrola

Za formálnu kontrolu žiadostí zodpovedá gestor, ktorým je oddelenie sociálnych vecí.
Formálna kontrola je vykonávaná priamo zamestnancami/zamestnankyňami oddelenia
sociálnych vecí, pričom pozostáva najmä z kontroly dodržania formy, spôsobu a termínu
doručenia žiadosti, doloženia všetkých povinných náležitostí a príloh žiadosti, overenia
splnenia formálnych podmienok pre poskytnutie grantu a dodržania určených lehôt v
súlade so zákonom a týmito pravidlami.
b) odborné hodnotenie
Odborné hodnotenie vykonáva odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o
poskytnutie grantu (ďalej len „grantová komisia“). Grantová komisia je zriadená na
základe rozhodnutia primátora a má minimálne päť členov/členiek. Do odborného
hodnotenia sú zaradené iba žiadosti formálne spôsobilé na poskytnutie grantu.
2.

Vyradenie žiadostí gestorom:
a) ak sa zistí, že žiadateľ nie je oprávneným subjektom pre poskytnutie grantu. O vyradení
žiadosti bude žiadateľ písomne informovaný gestorom,
b) ak sa zistia nedostatky (napr. nepredloženie povinných príloh k žiadosti), žiadosť nespĺňa
podmienky stanovené týmito pravidlami, žiadateľ bude písomne vyzvaný, aby v lehote
spravidla do piatich pracovných dní doplnil alebo prepracoval žiadosť, povinné prílohy k
žiadosti. Ak tak žiadateľ neurobí, táto žiadosť bude vyradená. O vyradení žiadosti bude
žiadateľ písomne informovaný gestorom.

3. Postup posudzovania formálne a odborne spôsobilých žiadostí:
Tieto žiadosti sú spracovávané a pripravované gestorom na rokovanie grantovej komisie.
Termín rokovania grantovej komisie stanovuje gestor a musí sa uskutočniť najneskôr do
dvoch týždňov od dátumu uzávierky výzvy. Rokovanie komisie je neverejné. Odborné
hodnotenie vykonávajú nezávislí členovia a členky odbornej komisie v zložení z 3 nezávislých
expertov/expertiek, 1 experta/ky za sekciu sociálnych vecí a 1 poslanca/poslankyne, ktorí sú
členmi/členkami Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (ďalej len
„KSVZRB“) na základe hodnotiacich kritérií uvedených v §5 tohto Štatútu. Členovia/ky
odbornej komisie nesmú byť v konflikte záujmov. Grantová komisia na základe poskytnutých
podkladov zhodnotí adekvátnosť projektu a požadovanej výšky grantu na hodnotiacom hárku
spolu s vyčlenenými finančnými prostriedkami na účel poskytnutia grantu a navrhne určenie
prerozdelenia finančných prostriedkov.
4. Zoznam hodnotiacich kritérií:
1. Zameranie projektu na ciele výzvy (0-20 bodov)
2. Súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektu (cieľmi, vplyvom a výsledkami
projektu) (0-15 bodov)
3. Miera pozitívneho vplyvu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách alebo
znižovania rizík súvisiacich s drogami (kvantitatívna a kvalitatívna) (0-15 bodov)
4. Skúsenosti predkladateľa s plnením cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektového tímu (010 bodov)
5. Zameranie na exponované lokality (najmä, Obchodná ulica, Kopčianska ulica, Stavbárska
ulica - Pentagon) (0-10 bodov)
6. Miera zapojenia cieľovej skupiny (0-10 bodov)
7. Účinnosť a efektívnosť predpokladaných výdavkov na realizáciu projektu v kontexte
súčasného stavu vedeckého poznania v oblasti (0-10 bodov)
8. Zameranie projektu na potreby najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny (0-5 bodov)

9.

Finančná a obsahová miera udržateľnosti aktivít projektu po ukončení čerpania dotácie (0-5
bodov)
Vyradené budú tie žiadosti, ktoré v rámci hodnotenia dosiahnu v rámci celkového
hodnotenia menej ako 60 bodov. Aby bola žiadosť vyhodnotená grantovou komisiou ako
úspešná, musí dosiahnuť minimálne 30 bodov v kategórií 1,2,3.

5. Sumarizáciu výsledkov spolu s bodovým a písomným hodnotením grantovej komisie predloží
gestor primátorovi. O poskytnutí grantu rozhoduje primátor na základe prerokovania
a odporúčania grantovej komisie.
6. Gestor vyhotoví písomný záznam z rokovania komisie (zápisnicu), v ktorom uvedie
rozhodnutie grantovej komisie o grantoch odporúčaných na schválenie a o ich výške, ako aj o
neschválených grantoch s uvedením dôvodu neschválenia grantovou komisiou. O výsledkoch
a záveroch odborného hodnotenia zo strany grantovej komisie a následnom konečnom
rozhodnutí primátora budú všetci žiadatelia jednotlivo informovaní.
7. Sumarizáciu výsledkov spolu s bodovým a písomným ohodnotením odbornej komisie
a rozhodnutím primátora predloží gestor na najbližšie rokovanie KSVZaRB na vedomie.
8. Žiadatelia, ktorých projekty boli odsúhlasené grantovou komisiou na účel poskytnutia grantu,
budú o tejto skutočnosti informovaní gestorom (poštou alebo elektronicky). Zoznam
neúspešných žiadateľov o poskytnutie grantu na projekt bude zverejnený na webovom sídle
hlavného mesta www.bratislava.sk.
9. Úspešný žiadateľ je oprávnený použiť grant na úhradu bežných výdavkov určených na
realizáciu projektu do konca rozpočtového roka vzniknutých aj pred účinnosťou zmluvy, t.
z. v prípade schválenia grantu žiadateľovi rozhodnutím primátora, pričom za oprávnené
budú považované výdavky vynaložené v deň po dni rozhodnutia primátora.
§6
Zúčtovanie poskytnutých grantov
1. Po rozhodnutí o poskytnutí grantu uzavrie hlavné mesto so žiadateľom zmluvu o poskytnutí
grantu, ktorá musí obsahovať: výšku grantu, účel a podmienky použitia grantu, podmienky
publicity projektu, spôsob a termín vyúčtovania grantu, záväzok vrátiť grant v prípade
porušenia podmienok poskytnutia grantu zo strany žiadateľa a prílohu – vytlačený
elektronický formulár žiadosti z elektronického systému hlavného mesta.
2. Žiadateľ je povinný realizovať projektové aktivity na svoju vlastnú zodpovednosť a grant
použiť účelne, hospodárne a efektívne v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.
decembra príslušného kalendárneho roka.
3.

Prijímateľ grantu vykoná vyúčtovanie poskytnutom grante po jeho čerpaní z rozpočtu
hlavného mesta bezodkladne, najneskôr však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

4. Súčasťou zúčtovania je písomná alebo elektronická správa o vyhodnotení projektu a splnení
účelu grantu s priloženým informačno-propagačným materiálom o projekte podľa pokynov

oddelenia sociálnych vecí hlavného mesta. Formulár záverečnej správy dostanú úspešní
žiadatelia pri podpise zmluvy.
5. Prijímateľ grantu, ktorý grant nepoužije, resp. použije len časť poskytnutého grantu, je
povinný nevyčerpaný grant vrátiť najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
na účet hlavného mesta s uvedením variabilného symbolu, z ktorého mu bol poskytnutý grant.
6. Príjemcovi grantu, ktorý nevykoná vyúčtovanie poskytnutého grantu riadne a včas, nebude
následne poskytnutý grant v období najmenej jedného roka. Hlavné mesto bude nezúčtovaný
grant v stanovenom termíne považovať za bezdôvodné obohatenie. 1
§7
Sankcie
Sankcie za porušenie finančnej disciplíny upravuje osobitný predpis. 2
§8
Účinnosť
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.12.2019.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

§ 451 až 459 Občianskeho zákonníka
§31-32 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1

2

Príloha č. 1. Štatútu grantového programu „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách
a znižovanie rizík v oblasti drog“

VZOR
obsahu elektronického formuláru žiadosti
z elektronického systému hlavného mesta grantového programu
„Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“

1. Predkladateľ projektu
Názov textového poľa projektu

Usmernenie pre vyplnenie údajov projektu

Úplný právoplatný názov žiadateľa
Sídlo žiadateľa
Poštová adresa
Právna forma
Dátum registrácie
IČO

Hlavné zameranie činnosti žiadateľa
Vízia, poslanie a hlavné aktivity žiadateľa
Doterajšie preukázateľné skúsenosti a výsledky
žiadateľa v oblasti prevencie/bezpečnosti v ohrozených
lokalitách/znižovania rizík v oblasti drog

Štatutárny zástupca/kyňa
Meno, priezvisko a titul
Telefón/Mobil
E-mail

Osoba zodpovedná za projekt
Meno, priezvisko a titul

Prevencia, terénna sociálna práca, harm reduction služby,
nízkoprahové zariadenie, nízkoprahový program,
vzdelávanie, dobrovoľníctvo, poradenské služby, sociálne
začleňovanie, práca s komunitou, iné

Funkcia
Telefón/Mobil
E-mail

Celková výška požadovaného grantu
Celková suma potrebná na realizáciu projektu
Číslo účtu vo formáte IBAN
Názov banky

2. Opis projektu
Názov projektu

Stručná anotácia projektu

Zhrňte najpodstatnejšie informácie o projekte do v rozsahu
max. 6 viet. V prípade podpory bude váš text bude uvedený
na webovej stránke alebo na iných kanáloch mesta Bratislava

Východisková situácia, ktorá vedie k potrebe realizovať
váš projekt
(maximálne 800 znakov)

Ciele projektu

Pomenujte a opíšte všetky primárne aj sekundárne ciele
projektu

Cieľová skupina projektu

Definujte popis cieľovej skupiny alebo podskupiny, na ktorú
sa zameriava váš projekt spolu s odhadovaným celkovým
počtom: mladí ľudia do 30 rokov; ľudia, ktorí užívajú drogy;
ľudia; ktorí navštevujú prostredie nočného života; komunity,
ktoré sú ohrozené sociálnymi a zdravotnými rizikami
v súvislosti s drogami, vrátane alkoholu

Popis zapojenia cieľovej skupiny do projektu

Menujte tie aktivity, ktoré umožnia zapojenie cieľovej
skupiny a následnú možnosť ovplyvniť chod projektu zo
strany cieľovej skupiny. Opíšte spôsob zapojenia cieľovej
skupiny a špeciálne zraniteľných podskupín cieľovej skupiny
(najmä, mladí ľudia, ľudia, ktorí užívajú drogy, ľudia
pracujúci v sexbiznise, ľudia žijúci v ohrozenej lokalite, ženy
zažívajúce násilie, LGBTI+ komunita a iné).

Popis konkrétnych aktivít projektu

Pomenujte a popíšte jednotlivé plánované aktivity projektu,
ktoré súvisia s dosiahnutím stanovených cieľov.

Zameranie na exponované lokality

Stavbárska ulica – Pentagon; Kopčianska ulica; Obchodná
ulica; iná (špecifikovať)

Zdôvodnite výber lokality a vaše pôsobenie v nej

Účinnosť projektu

Opíšte, ktoré odborné východiská, konkrétne metódy a
postupy využijete na dosiahnutie cieľa a na základe čoho
predpokladáte ich pozitívny efekt.

Predpokladaný vplyv projektu

Opíšte jednotlivo vplyv realizácie vášho projektu. Čo presne
sa zmení po realizácii vášho projektu a ako to budete merať?
Aký bude prínos vášho projektu na mestskej a na komunitnej
úrovni?
Následne budete spätne vyhodnocovať predpokladaný vplyv
po ukončení projektu.

Udržateľnosť projektu

Opíšte celkovú udržateľnosť projektu po finančnej a
obsahovej úrovni po ukončení čerpania prostriedkov.
Následne opíšte konkrétne kroky spolu s popisom ako
zabezpečia udržateľnosť projektu.

Začiatok realizácie projektu
Dátum ukončenia

Kvalitatívne výstupy projektu
Kvantitatívne výstupy projektu

Personálne zabezpečenie

Opíšte počet, jednotlivo kvalifikáciu a skúsenosti členov/iek
celého projektového tímu, ktorý bude zodpovedný za
celkovú realizáciu.

Celková výška požadovaného grantu
Celková suma potrebná na realizáciu projektu

3. Harmonogram
Prehľad kľúčových aktivít pre dosiahnutie cieľov rozpísaných v jednotlivých mesiacoch

4. Rozpočet
MZDY A HONORÁRE

Komentár k daným položkám rozpočtu

CESTOVNÉ

Komentár k daným položkám rozpočtu

TOVARY A SLUŽBY

Komentár k daným položkám rozpočtu

MATERIÁL

Komentár k daným položkám rozpočtu

KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

Komentár k daným položkám rozpočtu

INÉ NÁKLADY

Komentár k daným položkám rozpočtu

SPOLUFINANCOVANIE
Celkové náklady potrebné na projekt
Požadovaná suma
Percento spoluúčasti (vlastné, iné zdroje), min. 10%

5. Doplňujúce informácie
Verejná prezentácia projektu
Médium/kanál
Forma výstupu
Odhadovaný dátum výstupu

Názov partnera projektu / forma spolupráce /
Zdôvodnite uvádzanú formu spolupráce
Spôsob a počet prípadného zapojenia
dobrovoľníkov/čok do projektu

6. Prílohy
Doklad o vedení účtu (kópia zmluvy o účte v banke/
potvrdenie o vedení účtu z banky/ hlavička z výpisu z
účtu, z ktorej je zrejmé číslo a majiteľ účtu (stačí jedna
z možností).
Kópia stanov alebo inej základnej listiny organizácie aj
s aktuálnymi dodatkami.
Kópia dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za
žiadateľa za štatutárneho zástupcu žiadateľa (napr.
zápisnica o zvolení štatutára alebo poverenia štatutára),

7. Čestné vyhlásenia
Aktuálne čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu
podania žiadosti nie je dlžníkom žiadnej mestskej časti
mesta

Aktuálne čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v
konkurze, resp. nebolo začaté voči nemu konkurzné ani
vyrovnávacie konanie, nebol voči nemu podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh
pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii,

8. Galéria
Fotografie
Videá

Opíšte relevantných partnerov projektu, ktorí akýmkoľvek
spôsobom napomôžu k jeho realizácii.

Príloha č. 2 k Štatútu grantového programu „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách
a znižovanie rizík v oblasti drog“

Hodnotiace kritéria

Hodnotiace kritériá
1. Zameranie projektu na ciele výzvy
2. Súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním
projektu (cieľmi, vplyvom a výsledkami projektu)
3. Miera pozitívneho vplyvu v oblasti prevencie,
bezpečnosti v ohrozených lokalitách alebo znižovania
rizík súvisiacich s drogami (kvantitatívna a kvalitatívna)
4. Skúsenosti predkladateľa s plnením cieľov výzvy a
kvalifikovanosť projektového tímu
5. Zameranie na exponované lokality (najmä, Obchodná
ulica, Kopčianska ulica, Stavbárska ulica - Pentagon)
6. Miera zapojenia cieľovej skupiny
7. Účinnosť a efektívnosť predpokladaných výdavkov na
realizáciu projektu v kontexte súčasného stavu vedeckého
poznania v oblasti
8. Zameranie projektu na potreby najzraniteľnejších
podskupín cieľovej skupiny
9. Finančná a obsahová miera udržateľnosti aktivít projektu
po ukončení čerpania dotácie
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM

Bodové
rozpätie
hodnotenia
0-20

Bodové
hodnotenie

0-15
0-15
0-10
0-10
0-10
0-10
0-5
0-5
0 - 100

Vyradené budú tie žiadosti, ktoré v rámci hodnotenia dosiahnu v rámci celkového hodnotenia
menej ako 60 bodov. Aby bola žiadosť vyhodnotená ako úspešná, musí dosiahnuť minimálne
30 bodov v kategórií 1,2,3.

Popis hodnotiacich kritérií
1. Zameranie projektu na ciele výzvy (0-20 bodov)
Cieľom výzvy je podpora projektov za účelom zabezpečenia dostupnosti predovšetkým
sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení pre niektorú z uvedených cieľových skupín: mladí
ľudia do 30 rokov, ľudia, ktorí užívajú drogy, ľudia, ktorí navštevujú prostredie nočného života,
a komunity, ktoré sú ohrozené sociálnymi a zdravotnými rizikami v súvislosti s drogami
(vrátane alkoholu). Účelom poskytnutia dotácií je taktiež podpora rozvoja interných kapacít
organizácií na poskytovanie aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a

znižovania rizík v súvislosti s drogami. Zhoduje sa zameranie predkladaného projektu s cieľmi
výzvy?
2. Súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektu (cieľmi, vplyvom a
výsledkami projektu) (0-15 bodov)
Popísané aktivity sú v súlade a je reálne nimi dosiahnuť stanovené ciele, vplyv a výsledky
projektu deklarované predkladateľom v projekte. To čo predkladateľ projektu sľubuje má
navrhnutými aktivitami ako dosiahnuť.
3. Miera pozitívneho vplyvu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách
alebo znižovania rizík súvisiacich s drogami (kvantitatívna a kvalitatívna) (0-15
bodov)
Ako predkladateľ popisuje prínos, ktorý bude mať projekt pre mesto a čo sa zmení po realizácii
projektu? Ako projekt prispeje k riešeniu problematiky na mestskej úrovni a/alebo na úrovni
komunity v konkrétnej exponovanej lokalite? Bude predpoklad, že po realizácií projektu bude
v oblastiach prevencie, bezpečnosti a znižovania rizík miera pozitívneho vplyvu?
4. Skúsenosti predkladateľa s plnením cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektového tímu
(0-10 bodov)
V tomto bode nám ide o hodnotenie kvalifikácie zamestnancov/kýň, ich skúsenosti a pôsobenie
v téme. V čom je ukotvená skúsenosť pracovníkov/čok na projekte, prípadne z čoho budú
vychádzať, ak ich pôsobenie v téme nie je dlhoročné? Je vyčlenený adekvátny počet
zamestnancov/kýň na zrealizovanie predkladaných aktivít a dosiahnutie cieľov?
5. Zameranie na exponované lokality (najmä Obchodná ulica, Kopčianska ulica,
Stavbárska ulica - Pentagon) (0-10 bodov)
Vyššie uvedené lokality sú určené ako prioritné, pretože sú identifikované ako exponované
vzhľadom na riziká a škody súvisiace s koncentráciou fenoménu užívania a/alebo predaja drog.
Ak sa projekt venuje týmto lokalitám môže získať plný počet bodov (10b). Predkladatelia môžu
zvoliť pre svoje projekty aj iné lokality. Je dôležité, aby svoju voľbu lokality zdôvodnili
základným popisom potrebnosti podpory takej lokality, v ktorých je problém prítomný a svojou
činnosťou ho chcú riešiť. Aj v takom prípade je možné vysoké až najvyššie bodové
ohodnotenie. V prípade, že sa projekt zameriava na lokalitu, ktorá nie je exponovaná a nie sú
zdokumentované indikácie o prítomnosti problému v nej, resp. jasne popísaná potreba, projekt
bude hodnotený nižším počtom bodov.
6. Miera zapojenia cieľovej skupiny (0-10 bodov)
Pri tomto kritériu ide o mieru participácie a zapájanie cieľovej skupiny pri realizácii
(navrhovaní, implementácii a a/alebo hodnotení) projektu. Predkladaný projekt by mal zapojiť

takú cieľovú skupinu, na ktorú sa v popise projektu zameriava. Ak je projekt zameraný na ľudí,
ktorí užívajú drogy, pri realizácii projektu je vysoko hodnotené zmysluplné zapojenie
užívateľov a užívateliek drog. Ak ide o obyvateľov/ky exponovanej lokality, tak je žiaduce ich
zapojenie pri realizácii projektu.
7. Účinnosť a efektívnosť predpokladaných výdavkov na realizáciu projektu v kontexte
súčasného stavu vedeckého poznania v oblasti (0-10 bodov)
V našom záujme je finančne podporovať projekty, ktoré vychádzajú z odborne ukotvených
riešení, ktoré budú v praxi fungovať. Pri tomto kritériu nás zaujíma, na aké metódy a princípy
sa podávatelia žiadosti budú odvolávať. Vysoko hodnotíme projekty, ktoré sú založené na
dôkazoch a faktoch (evidence based), a vychádzajú z najlepších postupov (best practices) zo
zahraničia.
8. Zameranie projektu na potreby najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny (05 bodov)
V predkladanom projekte sa myslí na najzraniteľnejšie skupiny (a ich intersekcionalitu) v rámci
cieľových skupín, t. j. ľudia bez domova, ktorí užívajú drogy, deti, mladí ľudia, ženy, ženy so
skúsenosťou s násilím, ľudia pracujúci v sexbiznise, LGBTI+ komunita, ľudia so zdravotným
znevýhodnením, ľudia s duálnymi diagnózami (závislosť na drogách a duševné ochorenia)
a iné, ktorých prístup k odborným opatreniam je sťažený vo vyššej miere.
9. Finančná a obsahová miera udržateľnosti aktivít projektu po ukončení čerpania
dotácie (0-5 bodov)
V tomto kritériu posudzujeme predpokladanú udržateľnosť na finančnej a obsahovej úrovni po
ukončení čerpania prostriedkov pre predkladaný projekt. Aká je perspektíva, že to, čo
predkladateľ deklaruje ako prínos projektu bude využiteľné aj po jeho ukončení? Príkladom
môže byť, ak sa financie využijú na budovanie vnútorných kapacít, v organizácii, kde je
stabilný tím, nadobudnuté poznatky zostanú v organizácii a budú využívané v budúcnosti,
v tom prípade je predpokladaná udržateľnosť relatívne vysoká.

