Z á ve r e č n ý p r o t o k o l
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017
v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 / program Dôkazy o mladých
(Výzva č. DȎKAZY/D/1/2017)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
zaregistrovalo k predkladaciemu termínu 2. 8. 2017 predloženie 3 žiadostí o dotáciu v rámci výzvy
č. DȎKAZY/D/1/2017, ktorá sleduje ciele programu DȎKAZY o mladých (ďalej len „program“).
Uvedený program je súčasťou grantovej schémy ministerstva v oblasti podpory práce s mládežou
„Programy pre mládež na roky 2014 - 2020“.
Administrátor programu organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil kontrolu
splnenia formálnych požiadaviek zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu
a vypracovanie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle
podmienok programu.
Kritériá na posudzovanie žiadosti 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 bola žiadosť o dotáciu s projektom a s vypracovanými odbornými posudkami predložená
na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov ministerstva a zástupcu organizácie
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa
21. augusta 2017 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 iných programov pre mládež pripravil návrh na udelenie dotácie na rok 2017
v tomto programe.

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie
a) o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledujúcich 2 projektov:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
DȎKAZY2017/1/001/D

NÁZOV ŽIADATEĽA

Rada mládeže Slovenska

SÍDLO
ŽIADATEĽA

Bratislava

VÝŠKA DOTÁCIE

10 000,00 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt reaguje na potrebu hodnotenia efektívnosti vzdelávacích poukazov v systéme
financovania aktivít mimo vyučovania. Predkladateľ projektu popisom východiskovej situácie
jasne deklaruje orientáciu v riešenej téme a základná idea výskumného zámeru je dobre
postavená. Cieľom projektu je získať údaje o tom, ako sú aktivity prostredníctvom vzdelávacích
poukazov tvorené, v akej miere sú v nich zohľadnené potreby detí a mládeže, akým spôsobom je
zabezpečená ich kvalita, hodnotenie, ako aj ďalší rozvoj. Na tento účel využíva kvalitatívny
výskum doplnený o kvantitatívne meranie a empirický výskum doplnený o ekonomickú analýzu
efektivity nakladania s finančnými prostriedkami v systéme vzdelávacích poukazov. Hlavným
výstupom projektu bude Záverečná správa z prieskumu, ktorá bude okrem analýzy a
interpretácie výskumných zistení obsahovať aj návrhy a odporúčania vo vzťahu k zvýšeniu
efektivity systému vzdelávacích poukazov. Odporúčania budú zároveň formulované vo vzťahu k
existujúcim strategickým dokumentom v tejto oblasti.

DȎKAZY 2017/1/006/D

Asociácia krajských rád mládeže

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt je zameraný na realizáciu prieskumu s cieľom zistiť úroveň efektívnosti využívania
vzdelávacích poukazov v prepojení na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže.
Cieľovou skupinou sú riaditelia základných a stredných škôl, centier voľného času, základných
umeleckých škôl a iných školských zariadení, ktoré využívajú pri svojej činnosti vzdelávacie
poukazy, t. j. žiaci základných aj stredných škôl, ktorí sú užívateľmi vzdelávacích poukazov a ich
rodičia. Výskumný projekt má 3 nosné aktivity, ktoré budú slúžiť k príprave výstupov do
záverečnej správy z prieskumu: 1. Vzdelávacie poukazy – nástroj na rozvoj mládeže z pohľadu
riaditeľov; 2. Vzdelávacie poukazy očami používateľov; 3. Vzdelávacie poukazy a vplyv rodičov.
Očakávaným výstupom projektu má byť aj vizualizácia príkladov dobrej praxe minimálne z 3
regiónov, zameraná na používanie vzdelávacích poukazov.

Dunajská
Streda

9 960,00 €

b) o nepodporení 1 projektu z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
DOKAZY2017/1/005/D

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

NÁZOV ŽIADATEĽA

YouthWatch

SÍDLO
ŽIADATEĽA

VÝŠKA DOTÁCIE

Bratislava

0€

Projekt je zameraný na prieskum o uznávaní neformálneho vzdelávania v spoločnosti so
špecifickým zameraním na zisťovanie implementácie a dopadov "Deklarácie o uznávaní prínosu
neformálneho vzdelávania“ v práci s mládežou na Slovensku. Cieľovou skupinou sú všetci
signatári Deklarácie (42 inštitúcií, organizácií, firiem...) z roku 2013 aj ďalšie organizácie a
inštitúcie, ktoré sa neskôr k signatárom pripojili.
Žiadateľ však nesplnil podmienky výzvy č. DȎKAZY/D/1/2017 uvedené v bode č.14.

Celková dotácia poskytnutá žiadateľom v bode a) na zabezpečenie cieľov výzvy č. DȎKAZY/D/1/2017
predstavuje čiastku 19 960,00 € (slovom devätnásťtisíc deväťsto šesťdesiat eur).
V Bratislave, dňa 14. septembra 2017

Martina Lubyová
ministerka školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

