Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania
Účel vyzvania

Podpora aktivít zameraných na:
1. zvýšenie gramotnosti
2. boj proti informačným hrozbám
3. boj proti šikane a kyberšikane

Vyhlasovateľ
Dátum
zverejnenia
vyzvania

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)
01.04.2022

Termín uzávierky 13.05.2022
Adresa na
predkladanie
žiadostí
Legislatívny
rámec

Oprávnení
žiadatelia

Základný cieľ
aktivít

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý
je dostupný: https://formulare.vlada.gov.sk/zop-vzdelavanie-01042022/
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné.
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto
organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa
d) občianske združenie,
e) nadácia,
f) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou
osobou,
g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby,
h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto
právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na
ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky
z verejného rozpočtu,
k) výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného
predpisu
1. zvýšenie gramotnosti
Jednou z priorít predsedu vlády Slovenskej republiky je podpora aktivít,
zameraných na zvýšenie vzdelanosti nie len detí a mládeže, ale aj dospelej
populácie. Podľa aktuálnych prieskumov populácia Slovenskej republiky
zaostávajú v teoretických vedomostiach aj v praktických skúsenostiach
v oblasti finančnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti. Cieľom tohto
vyzvania je podporiť aktivity, ktoré prispejú k zvýšeniu finančnej,
mediálnej a digitálnej gramotnosti v čo najkratšom čase.
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Oprávnené
aktivity

2. boj proti informačným hrozbám
Aktuálne žijeme v dobe, v ktorej sú média zahltené informačnými
operáciami, ktoré sú cielene zamerané na šírenie potenciálne škodlivých
informácií a zberom citlivých údajov. Cieľom tohto vyzvania je podporiť
projekty na odhaľovanie, zabraňovania a šírenie falošných správ, hoaxov,
propagandy, konšpiračných teórií a dezinformácií.
3. boj proti šikane a kyberšikane
Fenomén šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy
v školskom prostredí. Tento jav zasahuje a ovplyvňuje celý systém - žiaka,
ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Následky
šikanovania sú vážne a môžu byť dlhodobé. Príchod pandémie narušil
sociálne väzby a vzťahy medzi ľuďmi. Potrebujeme opäť nájsť pokoj a
napraviť medziľudské vzťahy, či budovať úctu voči nám samotným aj voči
iným. Cieľom tohto vyzvania je zvýšiť povedomie o šikane, o jej
následkoch a o spôsobe ako jej zabrániť.
V zmysle tohto vyzvania sa podporujú žiadosti o poskytnutie dotácie na
podporu najmä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disponibilný
objem zdrojov
Výška dotácie

vydania publikácie (aj elektronickej),
prednášky, semináre,
online semináre a webináre,
podpora vývoja hier a/alebo aplikácií,
inovatívne a zážitkové vyučovanie,
iné aktivity.

300 000 EUR

Minimálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie:
500 EUR
Maximálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie: 10 000 EUR
1. Žiadateľ vyplní elektronický formulár na stránke úradu vlády.
Postup
2. Úrad vlády žiadosť zaregistruje, formálne skontroluje, v prípade
potreby vyzve žiadateľa na doplnenie.
3. Úrad vlády predloží úplné žiadosti na rokovanie komisie.
4. Komisia odporučí alebo neodporučí žiadosť podporiť a navrhne
výšku dotácie.
5. Predsedá vlády Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o schválení
dotácie.
6. Úrad vlády informuje žiadateľa o schválení, resp. neschválení
žiadosti.
7. Úspešných žiadateľov vyzve na doplnenie dokumentov potrebných
k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády Slovenskej republiky.
8. So žiadateľmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky úrad vlády
uzatvorí zmluvu a vyplatí dotáciu.
9. Prijímateľ dotácie zrealizuje projekt (v prípade, že sa na neho
vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní je povinný postupovať
v zmysle zákona).
10. Vyúčtuje zrealizovaný projekt podľa podmienok uvedených
v zmluve.
Všetky ďalšie dôležité informácie sú dostupné v dokumente Všeobecné podmienky k
predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej
republiky a poskytnutiu dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
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