Z á ve r e č n ý p r o t o k o l
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program SLUŽBY mladým
(Výzva č. SLUŽBY-2015/1/T/D)
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2015 (19. január 2015)
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program SLUŽBY mladým (ďalej len „program“)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo
17 žiadostí o dotáciu.
Administrátor programu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zabezpečil kontrolu splnenia
formálnych požiadaviek, zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu
a vyhotovenie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle
podmienok programu.
Kritériá na posudzovanie žiadostí o dotáciu boli nasledovné: celkový súlad cieľov projektu
s cieľmi výzvy, prepojenie východiskovej situácie a cieľov aktivít projektu, metodika
a inovácia navrhnutých aktivít, efektivita rozpočtu vzhľadom na povahu a množstvo
plánovaných aktivít, sieťovanie a spolupráca rôznych subjektov mládežníckej politiky a práce
s mládežou v rámci pôsobenia žiadateľa, komplexnosť a pravidelnosť hodnotenia aktivít,
projekt (alebo jeho časť) ako príklad dobrej praxe.
Následne boli všetky predložené žiadosti o dotáciu, projekty a posudky k nim vypracované,
predložené na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov z Odboru mládeže MŠVVaŠ
SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí
v IUVENTE dňa 06. mája 2015 a odporučila ministerstvu, ako vyhlasovateľovi Výzvy, udeliť
resp. neudeliť finančnú podporu vybraným žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych
projektov.
Odbor mládeže vzal do úvahy odborné posudky a stanovisko komisie a po vylúčení duplicity
financovania z programu HLAS mladých pripravil návrh na udelenie resp. neudelenie dotácie
pre rok 2015.

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o:
a) poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledovných 6 projektov
REGISTRAČNÉ ČÍSLO
SLUZBY-2015/1/003-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/007-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/012-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/018-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/023-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

NÁZOV ŽIADATEĽA
Informačné centrum mladých, n.o.

SÍDLO
ŽIADATEĽA
Martin

VÝŠKA DOTÁCIE
10 000 €

Prostredníctvom projektu chce žiadateľ dosiahnuť zvýšený záujem
cieľovej skupiny mladých ľudí o dianie v meste a v regióne (prioritne
v 6 okresných mestách), zapojením sa do rozhodovania samosprávy
a zlepšením komunikácie samosprávy s mladými ľuďmi. Projekt
korešponduje s cieľmi programu aj výzvy. Aktivity sú prehľadne
rozpísané, v každej fáze projektu žiadateľ presne definoval, aký cieľ
dosiahne s použitím konkrétne uvádzaných aktivít, časového plánu,
prípadne aké výstupy očakáva.
Banská
Centrum dobrovoľníctva
22 500 €
Bystrica
Projekt je v súlade s cieľmi programov aj výzvy. Prináša viaceré
inovatívne formy zapájania rôznych cieľových skupín mládeže do
dobrovoľníckych činností (napr. zavedenie service learningu na
stredných školách). Projekt sa venuje aj rozvoju poznatkov
o súčasných trendoch pri komunikácii s cieľom osloviť mladých ľudí
(digitálny marketing, sociálne siete, kvalitné jednorazové
dobrovoľnícke i promo aktivity).
INEX Slovakia - občianske združenie

Bratislava

45 000 €

Projekt reflektuje ciele výzvy. Hlavnými aktivitami sú organizovanie
jednodňových, víkendových a viacdenných dobrovoľníckych aktivít,
niektoré obohatené o workshopy k Európskemu roku rozvoja 2015,
vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí a pre mladých vedúcich, ako aj
propagácia, poradenstvo a informovanie o dobrovoľníctve, tvorba
videí a iných online a offline propagačných materiálov. Pozitívom je
vytvorenie nových partnerstiev a rozšírenie aktivít ma zostávajúce
kraje Slovenska.
Platforma dobrovoľníckych centier a
Stupava
49 755 €
organizácií
Projekt prostredníctvom svojich cieľov korešponduje s podmienkami
výzvy a napĺňa ciele programu v oblasti dobrovoľníctva,
zamestnanosti mládeže, podpory neformálneho vzdelávania
mládeže, tvorby informačných zdrojov, aktívnej partnerskej
spolupráce. Ciele sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, projekt
ako taký je udržateľný..
Informačné centrum mladých
Topoľčany
10 000 €
Topoľčany
Projekt prináša príležitosti mladým ľuďom v Nitrianskom kraji
vyjadriť svoje názory a viac sa angažovať do života vo svojej obci, či
meste. Navrhované aktivity napĺňajú stanovené ciele. Pri kvalitnej
realizácii projektových aktivít možno očakávať posilnenie postavenia
mládeže v danom kraji a vybudovanie systému podpory pri
štruktúrovanom dialógu

SLUZBY-2015/1/026-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj
Trstená
22 500 €
mládeže
Projekt je primárne zameraný na nezamestnaných mladých ľudí zo
Žilinského kraja, ktorým prostredníctvom domácej dobrovoľníckej
služby otvára priestor na ich systematickú podporu, prípravu a ich
rozvoj z hľadiska uplatnenia na trhu práce. Projekt má potenciál na
multiplikáciu a súčasne aj ako príklad dobrej praxe na úrovni
ostatných regiónov. Aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov sú
jasné a logické.

b) nepodporení nasledovn ých 11 projektov z dôvodu nesplnenia formálnych
a kvalitatívnych kritérií
REGISTRAČNÉ ČÍSLO
SLUZBY-2015/1/006-T/D
ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA
SLUZBY-2015/1/008-T/D
ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA
SLUZBY-2015/1/010-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/011-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

NÁZOV ŽIADATEĽA
Trojlístok n.o.

SÍDLO
ŽIADATEĽA
Prešov

VÝŠKA DOTÁCIE
0€

Projekt nesplnil formálne kritériá (žiadosť nebola predložená
v elektronickom systéme NELSON).
Inštitút PRIJATIA

Bratislava

0€

Projekt nesplnil formálne kritériá (rozpočet žiadosti nekorešponduje
s požadovanými výdavkami).
Občianske združenie OPEN

Púchov

0€

Predložený projekt nenapĺňa dostatočne zvolené ciele výzvy.
Žiadateľ sústreďuje väčšinu aktivít na propagáciu a informovanie
o dobrovoľníctve. Vytváranie priamych dobrovoľníckych príležitostí
pre znevýhodnených mladých ľudí je výrazne poddimenzované.
Neprináša inovácie v prístupoch k prioritnej cieľovej skupine, jej
motivácií pre dobrovoľníctvo, ako aj jej zotrvanie v dobrovoľníckych
aktivitách. Projekt sa plánuje realizovať v spolupráci troch partnerov,
chýba jasné rozdelenie kompetencií pri plánovaných aktivitách.
Informačné centrum mladých Banská
Banská
0€
Bystrica
Bystrica
Projektová žiadosť neprináša výraznejšie inovácie oproti projektu
z roku 2014. Napriek viacerým deklarovaným partnerstvám
uzavretým v roku 2014 je partnerom žiadateľa len jedna organizácia.
Skupina mladých ľudí s nedostatkom príležitostí je viackrát
deklarovaná ako cieľová skupina projektu, ale v príprave na aktivity
sa táto skutočnosť neodráža. Pri rozhodnutí bola braná do úvahy aj
kvalita projektu realizovaného v roku 2014 na základe hodnotenia
záverečnej správy.

SLUZBY-2015/1/014-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/016-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2015/1/017-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA
SLUZBY-2015/1/024-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2014/1/028-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

SLUZBY-2014/1/029-T/D
ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Dobrovoľnícke centrum Košického
Košice
0€
kraja
Projekt nenapĺňa ciele výzvy, plánované aktivity nevedú
k očakávaným výsledkom, výstupom a merateľným ukazovateľom.
Väčšina aktivít sú školiace aktivity a priame dobrovoľnícke
príležitosti. Spôsob, akým sú vytvárané, nie sú v projekte opísané.
Ciele sú definované vo forme výstupov a aktivity súvisiace
s kampaňou Bez nenávisti nie sú odôvodnené.
A.D.E.L. – Association for
Stropkov
0€
Development, Education and Labour
Projekt nekorešponduje s cieľmi výzvy a aktivity nevedú
k očakávaným výstupom, ako aj k merateľným ukazovateľom. Slabou
stránkou projektu je nejasné zapojenie znevýhodnenej mládeže, jej
vyhľadávanie a motivácia, ako aj dostatok identifikovaných partnerov
na zabezpečenie regionálneho pokrytia.
Klub športu a zdravia pri Ústave na
výkon trestu odňatia slobody a Ústav
Ilava
0€
na výkon väzby Ilava
Projekt nesplnil formálne kritériá (chýbajúci menný zoznam
zamestnancov žiadateľa, účtovná uzávierka za predchádzajúce
účtovné obdobie - rok 2013, potvrdenie zo zdravotných poisťovní a
potrebné potvrdenia z daňového úradu).
Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Bratislava

0€

Projekt nenapĺňa ciele výzvy. Žiadateľ sa sústreďuje na
sprostredkovanie informácií o dobrovoľníckych príležitostiach a len
implikuje vytváranie a využívanie dobrovoľníckych príležitostí.
Projekt neponúka špecifické prístupy pre skupinu mladých ľudí s
nedostatkom príležitostí.
Informačné centrum mladých
Partizánske
0€
Partizánske
Projektová žiadosť neprináša výraznejšie inovácie oproti projektu
z roku 2014. Viaceré aktivity nekorešpondujú s očakávanými a/alebo
deklarovanými výstupmi, výsledkami ako aj merateľnými
ukazovateľmi. Zmluva uzatvorená medzi partnermi je zameraná na
zvyšovanie dobrovoľníctva, pričom projekt je orientovaný na oblasť
poskytovania informácií a poradenstva pre mládež. Projekt deklaruje
vytvorenie ďalších partnerstiev (rovnako ako v roku 2014), ale
v aktivitách defilujú stále rovnakí partneri.
Informačné centrum mladých
Hanušovce
0€
Hanušovce nad Topľou
nad Topľou
Projekt nesplnil formálne kritériá (nepriložená účtovná závierka za
predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2013).

SLUZBY-2014/1/030-T/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Informačné centrum mladých Levice

Levice

0€

Projekt nekorešponduje s cieľmi výzvy. Chýba zacielenie na prioritnú
skupinu mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, samotné
aktivity sú nedostatočne opísané, absentuje reálne regionálne
pokrytie, partnerstvá v projekte sú nedostatočné. Výstupy, výsledky
a merateľné ukazovatele nezodpovedajú aktivitám ani cieľom. Pri
rozhodnutí bola braná do úvahy aj nízka kvalita a nízka úspešnosť pri
projekte z roku 2014 na základe hodnotenia záverečnej správy.

Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou
v rámci programu SLUŽBY mladým pre rok 2015 predstavuje čiastku 159 755 € ( slovom
jednostopäťdesiatdeväťtisícsedemstopäťdesiatpäť eur).
V Bratislave dňa 15. 05. 2015

Juraj Draxler, MA
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

