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Názov investície a komponentu:  Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych 
iniciatív 
Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov 

Názov výzvy:  Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou  

Popis investície z Plánu obnovy 
a odolnosti SR1:  

Posilnenie vzťahov so Slovákmi v zahraničí vrátane príslušníkov novej 
diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov, využiť ich know-
how na modernizáciu Slovenska.  

Zameranie/cieľ výzvy:  
Slovensko čelí popri demografickej kríze aj významnému úniku mozgov. 

Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na 

Slovensku za posledných 15 rokov o 300 tisíc, čo predstavuje približne 5 

% obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Podľa údajov za rovnaké 

obdobie má viac ako polovica odchádzajúcich menej ako 30 rokov. 

Priemerne polovica tých, čo odišli medzi rokmi 2000 až 2012, sa vrátila 

do roku 2015. 2  

Cieľom výzvy je preto posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí najmä  
s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu 

domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom je 

podporiť organizovanie podujatí na Slovensku, ktoré posilňujú vzťahy 

s diaspórou. Projekty budú podporovať spoluprácu a rozvíjať siete  

so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. 

Nová diaspóra sú ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli  

z ekonomických alebo profesijných dôvodov, alebo študenti a stážisti,  

u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych  

či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa. Diaspóry môžu byť 

prínosom pre domovské krajiny viacerými spôsobmi. Napríklad môžu 

pomôcť zmierniť dôsledky odlivu mozgov, získať talentovaných ľudí 

a posilniť tak investície v rámci podnikateľskej a vedecko-technologickej 

spolupráce a tiež podporiť väzby medzi prijímajúcimi krajinami  

a krajinami pôvodu.  

Podporené budú podujatia, v rámci ktorých budú aktívne zapojení 

príslušníci novej diaspóry s cieľom vzájomnej výmeny skúsenosti, 

vzdelávania alebo prezentovania svojej práce. Tým sa posilní nie len 

prenos znalostí, ale aj vzájomná spolupráca.  

Typy podujatí, napríklad: 

- Konferencie, 

- semináre, 

- workshopy, 

- školenia 

- letné školy, 

- webináre, 

- diskusie, 

                                                           
1 Dostupné na: https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/  
2 Dostupné na: https://www.mfsr.sk/sk/media/komentare-ifp-uhp/odliv-mozgov-po-slovensky-januar-
2017.html  

https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/
https://www.mfsr.sk/sk/media/komentare-ifp-uhp/odliv-mozgov-po-slovensky-januar-2017.html
https://www.mfsr.sk/sk/media/komentare-ifp-uhp/odliv-mozgov-po-slovensky-januar-2017.html
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- akceleračné programy, 

- kombinácia. 

Alokácia výzvy      
     1 000 000 €  

 

Typ výzvy (uzavretá = jeden 
deadline/otvorená = viac priebežných 
uzávierok) a predbežný 
harmonogram vyhlásenia a 
deadline/uzávierok  

Vyhlásenie výzvy: december 2022 s priebežnými uzávierkami 
 
 

Forma podpory  Prostriedky mechanizmu - nenávratný príspevok 

Oprávnení žiadatelia   
Neziskové organizácie 
Verejné vysoké školy 
Štátne vysoké školy 
Verejné výskumné inštitúcie 
Súkromný sektor 

 
 
 

Oprávnené aktivity  Oprávnená aktivita vo vecnom súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR. 
 
Aktivita č.1: Organizácia podujatia alebo viacerých podujatí, 
posilňujúcich vzťahy so slovenskou diaspórou. 
 
Podporované podujatia sa zamerajú na zvýšenie vplyvu iných reforiem  
a nadrezortných investícií, ktoré sú uvedené nižšie:  
 

Cieľ 1: Pobytová legislatíva na Slovensku. Propagovanie 
účinku novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá uľahčí návrat  
a zvýši atraktívnosť krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami 
na Slovensko.  

 
Cieľ 2: Mobilita akademického sektora. Podpora investície 4 
Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti, t. j. Podpora 
internacionalizácie v akademickom prostredí - obojsmernej 
mobility študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných 
pracovníkov a medzinárodné sieťovanie slovenských vysokých 
škôl. 
 
Cieľ 3: Výskum a inovácie. Podpora vplyvu investícií z iných 
komponentov, napr. investícií do výskumu, vývoja a inovácií, 
povzbudením spolupráce medzi domácimi európskymi a inými 
výskumnými inštitúciami, v ktorých pôsobí slovenská diaspóra, 
napríklad aj podpora rozvoja slovenského inovačného 
ekosystému, mentoring v inkubátoroch a akceleračných 
programov a pod. 
 
Cieľ 4: Kariérne príležitosti. Zvyšovanie povedomia  
o kariérnych príležitostiach na Slovensku.  
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Žiadateľ uvedie hlavný účel podujatia, tak, že priradí podujatie aspoň 
k jednému z cieľov 1 - 4, ktoré sú uvedené vyššie. Žiadateľ môže 1 
podujatie priradiť aj k viacerým cieľom.  
Každé podujatie musí byť priradené minimálne k jednému cieľu.  
 
Podujatia budú zamerané najmä na príslušníkov novej diaspóry, 
sieťovanie Slovákov žijúcich v zahraničí, výmena know – how, 
networking, workshopy, semináre, diskusie, platformy na výmenu 
skúseností, vrátane digitálnych platforiem, ktoré by obsahovali informácie 
dôležité pre návrat domov, ponuku pracovných miest na Slovensku, aj 
informácie o výhodách (granty, pomoc, jazykové kurzy, finančná 
podpora).  
 
Výstup aktivity: Prehľad podporených podujatí (1 dokument) 
Žiadateľ po ukončení realizácie aktivity vypracuje súhrnný dokument 
s názvom: „Prehľad podporených podujatí“, ktorý obsahuje najmä tieto 
informácie: zoznam podporených podujatí, typ podujatia, hlavné účely 
podujatia (podpora návratu alebo usadenia sa na Slovensku, podpora 
mobility študentov, výskumná spolupráca, kariérne príležitosti a pod.), 
cieľovú skupinu, informáciu ako prispelo podujatie k zvolenému cieľu 
alebo k cieľom, fotografie z podujatia. 
 
Cieľová skupina: 
Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí a iné osoby slovenskej 
národnosti žijúce v zahraničí.  
 

Oprávnené výdavky  Časová oprávnenosť výdavkov vzniká po podpise zmluvy o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu. 
 

- Mzdové výdavky 
- Cestovné náhrady 
- Výdavky na prenájom priestorov na organizáciu podujatí 
- Výdavky na prenájom výpočtovej techniky  
- Výdavky na propagáciu v tlači, v médiách, informačné letáky, 

video 
- Výdavky za vytvorenie a údržbu web stránky, ak je potrebná na 

dosiahnutie cieľov projektu 
- Výdavky na reprezentačné účely zabezpečované 

prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp. reštauračným 
zariadením, tlmočenie, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov 
projektu 

 
Oprávnené výdavky musia vždy súvisieť s implementáciou projektu. 
 

Pravidlá štátnej pomoci   
Schéma pomoci de minimis alebo štátna pomoc – bude upresnené 
priamo vo výzve 

Minimálna a maximálna výška 
grantov/pomoci  

Predpokladaná min. výška na projekt  2 000 €  
Predpokladaná max. výška na projekt 10 000 €  
 
Podmienka: Žiadateľ v rámci jednej žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu deklaruje zorganizovanie 1 a viac podujatí. 
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Typ financovania Zálohové financovanie 
Refundácia 
Kombinácia: zálohové financovanie + refundácia 
 

Maximálna intenzita pomoci  100 % prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti  SR  
V prípade ak bude vo výzve uplatnená schéma štátnej pomoci, intenzita 
pomoci bude upravená v súlade so schémou štátnej pomoci.  
  

Časová oprávnenosť realizácie 
projektu  

6 mesiacov 
   

KPIs/míľniky  Najmenej 100 podporených podujatí posilňujúcich vzťahy s diaspórou. 
  

 

Tento zámer výzvy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou má informačný charakter a môže sa 

meniť v každej svojej časti. Prípadné otázky, návrhy a pripomienky k tomuto zámeru výzvy zasielajte  

na e-mailovú adresu diaspora@vlada.gov.sk do 31.10.2022.  

Úrad vlády SR neposkytuje konzultácie ku konkrétnym zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti budú 

všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs). 
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