Z á ve r e č n ý p r o t o k o l
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program HLAS mladých
(Výzva č. HLAS/D/1/2016)

K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2016 (18. december 2015) v rámci
Programov pre mládež 2014-2020 – program HLAS mladých (ďalej len „program“) Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo 9 žiadostí o dotáciu.
Administrátor programu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil ku každej
z predložených žiadostí o dotáciu kontrolu splnenia formálnych požiadaviek zverejnených vo Výzve
na predkladanie žiadostí o dotáciu a vyhotovenie odborných posudkov minimálne dvoch
nezávislých hodnotiteľov so zodpovedajúcim odborným profilom, ktorí so žiadateľom nie sú
v konflikte záujmov.
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 Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 29. januára
2016 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 pripravil návrh na udelenie resp. neudelenie dotácie pre rok 2016.

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o poskytnutí dotácie na
zabezpečenie nasledovných 9 projektov:

REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
HLAS2016/1/001/D

NÁZOV ŽIADATEĽA
Rada mládeže Žilinského kraja

SÍDLO
ŽIADATEĽA
Žilina

VÝŠKA DOTÁCIE
25 000 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predložený projekt prispieva k zvýšeniu aktívneho občianstva mladých ľudí, zvyšuje
efektívnosť fungovania žiackych školských a mestských mládežníckych parlamentov,
a participáciu mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou na miestnej
a regionálnej úrovni.

HLAS2016/1/007/D

Rada mládeže Košického kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Hlavným cieľom predloženého projektu je podpora a vznik nových Obecných rád
mládeže a Mestských parlamentov mládeže v KSK a zvyšovanie kompetencií členov
existujúcich rád.

HLAS2016/1/009/D

Rada mládeže Slovenska

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava predovšetkým na aktérov mimo mládežníckych organizácií
a snaží sa mládežnícke organizácie prepájať s verejnou sférou, s mladými ľuďmi mimo
organizácií a verejnosť ako takú. Projekt je vypracovaný v súlade s výzvou a na
dostatočnej úrovni.

HLAS2016/1/010/D

Rada mládeže Trnavského kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt rieši zvýšenie participácie mladých ľudí v Trnavskom kraji cez štruktúrovaný
dialóg, dobrovoľníctvo, talentovú súťaž, participáciu vo vytvorených OZ,
mládežníckych parlamentoch, žiackych školských radách a pod. Do realizácie
projektových aktivít chce zapojiť mladých ľudí z obcí, zo sociálne slabších rodín,
z národnostných a etnických menšín, alebo inak znevýhodnené cieľové skupiny.

HLAS2016/1/011/D

OZ Vidiecky parlament na Slovensku

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt podporuje mládež na vidieku a oboznamuje mladých ľudí s obsahom
mládežníckych strategických dokumentov. Projekt prispeje k zakladaniu vidieckych
parlamentov mládeže a podporí sieťovanie organizácií vidieckej mládeže a organizácií
s nimi pracujúcimi.

HLAS2016/1/013/D

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt prispieva k zvýšeniu úrovne participácie mládeže, povedomia o aktívnom
občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni a zapája mladých ľudí do
projektových aktivít. Projekt vychádza z reálnych potrieb cieľových skupín pôsobiacich
v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Košice

Slovensko

Trnava

Banská
Bystrica

Trenčín

24 000 €

35 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

REGISTRAČNÉ
NÁZOV ŽIADATEĽA
ČÍSLO
HLASRada mládeže Prešovského kraja
2016/1/016/D

SÍDLO
ŽIADATEĽA
Prešov

VÝŠKA DOTÁCIE
25 000 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt má za cieľ propagovať, informovať mladých ľudí o možnostiach zapojiť sa do
dialógu, ktorého nosnou témou je predsedníctvo SR a téma inkluzívnej Európy.
Projekt zvyšuje kompetencie mladých vedúcich, posilňuje postavenie žiackych
školských rád a zvyšuje participáciu mladých ľudí v regionálnej politike.

HLAS2016/1/017/D

Asociácia krajských rád mládeže

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava na posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti, ich
aktivizácie, participácie, osobnostného rastu a motivácie pre zapájanie sa do tvorby
dokumentov týkajúcich sa života mladých ľudí a rozhodovania o nich a oslovenia
mladých ľudí. Vytvára partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky,
štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladými.

HLAS2016/1/019/D

Rada mládeže Nitrianskeho kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom projektu je vypracovať Stratégiu mládežníckej politiky v NR kraji, ako aj
pracovať s mládežou s nedostatkom príležitostí. Projekt má zníženú dotáciu kvôli
nedostatočnému opisu východiskovej situácie a chýbajúcim detailom o dopadoch,
cieľoch a plánovaných výstupoch.

Slovensko

Nitra

20 000 €

8 000 €

Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou
v rámci programu HLAS mladých pre rok 2016 predstavuje čiastku 167 000 € (slovom
jednostošesťdesiatsedemtisíc eur).

V Bratislave, dňa 24. februára 2016

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

