Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona
č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e)
zákona
II. VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných
menšín na rok 2014 (ďalej len „II. výzva“)
za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt
národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín,
interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou
a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

(1)

(2)

(3)
(4)

Gestorom programu Kultúra národnostných menšín je splnomocnenec vlády Slovenskej
republiky pre národnostné menšiny, alebo osoba poverená vedúcim Úradu vlády
Slovenskej republiky plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
národnostné menšiny podľa čl. 2 ods. 6 Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre národnostné menšiny.
Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob odstraňovania
formálnych nedostatkov upravuje Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie
žiadostí o poskytnutie dotácií pre program Kultúra národnostných menšín 2014, ktorá
tvorí prílohu č. 1 tejto II. výzvy.
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotáciu, ktorá môže pozostávať
z viacerých projektov, zaradených do jedného alebo viacerých podprogramov.
Program Kultúra národnostných menšín sa člení na nasledovné podprogramy:
1. zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt
národnostných menšín,
1.1. edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových
a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov,
1.2. aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií
a cirkevných inštitúcií,
1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,
1.4. výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
1.5. vzdelávacie projekty,
1.6. záujmová činnosť a využitie voľného času,
1.7. zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.
2. výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín
2.1. podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných
menšín,
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2.2. podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
2.3. analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín.
3. interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou
a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.
3.1. podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými
skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi
národnostnými menšinami navzájom,
3.2. projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych,
umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,
3.3. projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej
histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,
3.4. podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým
jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia
masovokomunikačných prostriedkov,
3.5. podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí,
vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a
jazykových skupín.
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)









Charakteristika jednotlivých podprogramov vrátane cieľov a priorít je uvedená v prílohe
č. 2.
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie ako aj formuláre jednotlivých projektov sa
nachádzajú v elektronickom dotačnom systéme na webovom sídle úradu
splnomocnenca vlády: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/dotacie/.
Jednotlivé projekty vyhodnocuje komisia podľa § 7 zákona a vyhlášky č. 21/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe
komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre
vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky v znení vyhlášky č. 281/2012 Z. z. Činnosť komisie upravuje štatút komisie,
ktorý tvorí prílohu č. 3.
Zloženie komisie je uvedené v prílohe č. 4.
Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každý projekt
jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa
nasledovných kritérií:
relevantnosť zámerov a cieľov predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0-5;
kvalita a výnimočnosť zámerov predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0-5;
tradícia a kontinuita predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0-5;
kultúrno-spoločenský význam predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0-5;
osobitný príspevok k zachovaniu a rozvoju menšinovej kultúry; bodové hodnotenie:
0-5;
cieľové skupiny a skupiny profitujúce z predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0-5;
reálnosť rozpočtu predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0-5.
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Najvyššie možné ohodnotenie jedného projektu je 35 bodov. Podporiť je možné iba tie
projekty, ktoré získali v priemere 18 a viac bodov. Hodnotiaci formulár pre program
Kultúra národnostných menšín 2014 je prílohou č. 5.
(10) Komisia určuje špecifikáciu nákladových položiek a výšku podpory pri každom
projekte samostatne.
(11) Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto II. výzvy sú:
a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie,
d)
nadácia,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1, právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom;2 takejto právnej osobe nemožno
poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté
prostriedky z verejného rozpočtu,
j)
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa,
l)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej
republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území
Slovenskej republiky.
(12) Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na II. výzvu pre
program Kultúra národnostných menšín 2014 je vo výške 240 420 eur.
(13) II. výzva sa vyhlasuje pre národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený
disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2014, t. j. pre národnostnú menšinu
českú v objeme 64 780 eur, maďarskú v objeme 108 573 eur (z toho 100 000 eur pre
podprogram 1.1 a 8 573 eur pre podprogramy 1.2 – 2.3), moravskú v objeme 7 758 eur,
rómsku v objeme 53 309 eur a pre multikultúrne a interetnické aktivity v objeme 6 000
eur.
Národnostná menšina
suma v EUR
podprogram
Česká národnostná menšina
64 780
všetky
Maďarská národnostná menšina 1.1.
100 000
1.1
Maďarská národnostná menšina 1.2 - 2.3.
8 573
1.2 – 2.3
Moravská národnostná menšina
7 758
všetky
Rómska národnostná menšina
53 309
všetky
Multikultúrne a interetnické aktivity
6 000
3.1 – 3.5
SPOLU
240 420
1

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov.
2
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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V prípade, že finančné prostriedky určené pre jednotlivé národnostné menšiny nebudú
vyčerpané, zostávajúce finančné prostriedky sa presunú do oblasti Multietnické a interetnické
aktivity.
(13) Najnižšia výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie resp. najnižšia výška poskytnutej
dotácie je 500 eur a najvyššia výška jednej žiadosti o poskytnutie dotáciu,
resp. maximálna výška poskytnutej dotácie je 100 000 eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c)
zákona.
Najnižšia výška podpory jedného projektu je 500 eur a najvyššia výška podpory
jedného projektu je 100 000 eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) bod 5 zákona.
(14) Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,
na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu
projektu.
(15) Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:
 termín predkladania žiadostí je do 19. augusta 2014,
 termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa uskutočňuje
najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie
dotácie,
 termín zaslania informácie gestora o odporučení / neodporučení žiadosti komisiou
je do 30 dní od ukončenia rokovania komisie.
(16) S úspešnými žiadateľmi uzavrie Úrad vlády Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí
dotácie na podporu kultúry národnostných menšín, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.
(17) Lehota na vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu Kultúry
národnostných menšín spolu s prílohami v elektronickej podobe a ich odoslanie
na Úrad vlády Slovenskej republiky je najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia písomnej
informácie o odporúčaní žiadosti o poskytnutie dotácie.
(18) Poukázanie finančných prostriedkov na účet žiadateľa o dotáciu je do 15 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
V Bratislave dňa 18. júna 2014
Odsúhlasila:
Ing. Mária Jedličková
poverená plnením úloh
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre národnostné menšiny

Schválil:
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
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Príloha č. 1 Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácií pre program Kultúra národnostných menšín 2014
Príloha č. 2 Charakteristika programu Kultúra národnostných menšín 2014
Príloha č. 3 Štatút komisie pre program Kultúra národnostných menšín
Príloha č. 4 Zloženie komisie
Príloha č. 5 Hodnotiaci formulár pre program Kultúra národnostných menšín
Príloha č. 6 Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
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