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 v rokoch 2014-2020 – program KOMUNITA MLADÝCH
(Výzva č. KOMUNITA/D/1/2016)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo
k vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2016 (19. september 2016) v rámci
Programov pre mládež v rokoch 2014-2020 – program KOMUNITA mladých (ďalej len „program“)
9 podaných žiadostí o dotáciu.
Administrátor programu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil ku každej
z predložených žiadostí o dotáciu, v zmysle podmienok programu, 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 z organizácie IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže.
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 14. októbra
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:
a)
o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledovných 5 projektov:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
KOMUNITA2016/1/009/D

NÁZOV ŽIADATEĽA
Mládež ulice

SÍDLO
ŽIADATEĽA
Bratislava

VÝŠKA DOTÁCIE
10 568 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt je zameraný na potrebu väčšej participácie mladých ľudí v mestskej časti
Bratislava – Rača. Žiadateľ má dostatok skúseností na realizáciu tohto projektu
a spolupracuje s rôznymi aktérmi v oblasti mládežníckej politiky na miestnej úrovni.
Projekt má potenciál prispieť ku kvalitnejšej a systematickej práci s mládežou v danej
komunite prostredníctvom dôkladného zmapovania potrieb mladých ľudí žijúcich
v danej komunite a analýzou aktuálneho stavu.

KOMUNITA2016/1/011/D

Rada mládeže Žilinského kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava na vybrané samosprávy mikroregiónu Biela Orava (okres
Námestovo), čo umožní relevantné porovnania výstupov a merateľných ukazovateľov.
V projekte sa predpokladá zapájanie rôznych aktérov do všetkých fáz projektu. Silný
dôraz sa kladie na vidiecku mládež, ktorá nemá vytvorený dostatočný priestor
v danom regióne na participáciu a vyjadrovanie vlastných potrieb pri tvorbe politík,
pričom tvorí veľkú časť obyvateľstva v tomto regióne. Projekt má vysoký potenciál stať
sa príkladom dobrej praxe pre ostatné obce v tejto oblasti.

KOMUNITA2016/1/012/D

Mesto Trenčianske Teplice

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt je zameraný na vypracovanie ucelenej analýzy potrieb mládeže a práce
s mládežou v Trenčianskych Tepliciach. Táto analýza bude podkladom pre spracovanie
expertného materiálu v oblasti práce s mládežou. Predkladateľ má potenciál na
tvorbu kvalitnej analýzy stavu miestnej mládežníckej politiky a zhodnotenie
zozbieraných údajov. Miestna mládež je zapojená aj do konzultácie opatrení, ktoré
majú zabezpečiť odstránenie ich problémov v meste.

KOMUNITA2016/1/014/D

Centrum dobrovoľníctva

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť relevantné, aktuálne a kvalitné podklady pre
tvorbu modernej mládežníckej politiky v meste Banská Bystrica a zdôvodnenie jej
realizácie. Odborná kapacita žiadateľa, nastavenie aktivít projektu a zapojenosť
jednotlivých partnerov sú zárukou úspešnej realizácie projektu.

KOMUNITA2016/1/017/D

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predložený projekt vychádza z potreby zmapovať aktuálnu situáciu mladých ľudí
v regióne Hornej Oravy, v ktorom podobný typ analýzy chýba. Expertíza žiadateľa
a jeho potenciál sú zárukou relevantného zberu údajov a prepracovanosti aktivít.
Vysoký potenciál projektu predstavuje aktívna spolupráca s mladými ľuďmi
v jednotlivých aktivitách projektu, vhodnosť metodiky, ako aj spolupráca s expertnými
skupinami aj s miestnymi samosprávami.

Žilina

Trenčianske
Teplice

Banská
Bystrica

Trstená

9 750 €

3 520 €

9 360 €

8 620 €

b)
o nepodporení 4 projektov z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych resp.
formálnych kritérií:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO

NÁZOV ŽIADATEĽA

SÍDLO
ŽIADATEĽA

VÝŠKA DOTÁCIE

KOMUNITA2016/1/008/D

Strom života

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt má malý potenciál prispieť k naplneniu cieľov programu KOMUNITA. Slabou
stránkou žiadosti je roztrieštenosť zámeru projektu, nevhodne zvolená metodológia,
nedostatočné prijatie výstupov projektu zo strany mesta. Východisková situácia
nedefinuje potreby cieľovej skupiny projektu. Hlavný cieľ projektu nie je prepojený
na východiskovú situáciu ani na deklarované ciele výzvy. Plánované aktivity
nesmerujú k naplneniu cieľa projektu. Tvorba informácií pre budúcu mládežnícku
politiku na území mesta je zameraná len na jeden jej aspekt, a to na mimoškolské
aktivity.

KOMUNITA2016/1/010/D

Saplinq

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt nie je v súlade s cieľmi a prioritami výzvy programu. Projektový zámer je
orientovaný výlučne na mladých ľudí z LGBT komunity v mestách Bratislava a Košice.
Predkladateľ nemá vytvorené partnerstvá, ktoré by zabezpečili implementáciu
výsledkov projektu do mládežníckej politiky a stratégie práce s mládežou v týchto
mestách. Aktivity, ktoré majú zabezpečiť dlhodobé pokračovanie projektu nie sú
popísané komplexne a špecificky.

KOMUNITA2016/1/015/D

Mesto Topoľčany

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt má viacero nedostatkov. Vo východiskovej situácii chýba identifikácia
problémov a potrieb cieľových skupín. Projekt sa zameriava skôr na názory a
postoje mladých, nie na ich potreby. Ciele projektu sú nekonzistentné, nenadväzujú
na východiskovú situáciu, sú príliš široké, je ich veľa a nie sú merateľné. To spôsobí,
že výsledky projektu nebudú uchopiteľné a neumožnia dosiahnuť ciele danej výzvy.
Chýba zameranie na analýzu aktuálneho stavu, porovnanie s inými dokumentmi.
Zvolená metodika nie je adekvátna s ohľadom na očakávané ciele. Medzi nosné
aktivity projektu patrí aj tvorba strategického dokumentu Koncepcie mládežníckej
politiky v danom meste, čo nie je v súlade s cieľmi a zámerom tejto aktuálnej výzvy.

KOMUNITA2016/1/018/D

Informačné centrum mladých

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Stanovené ciele projektu nie sú plne v súlade so zameraním programu KOMUNITA
MLADÝCH. Predložený projekt vychádza z identifikovaných potrieb na špecifickom
území mesta Partizánske, avšak žiadosť ako taká má viacero nedostatkov
v projektovej logike. Očakávané dopady projektu uvádzané vo východiskovej situácii
nie sú v súlade s očakávanými dopadmi tohto programu predmetnej výzvy. Aktivity
projektu sú popísané veľmi heslovite a pri mnohých z nich nie je jasný ich obsah,
zapojenie cieľových skupín ani to, ako aktivity prispejú k naplneniu cieľov projektu.

Bratislava

Zlaté
Moravce

Topoľčany

Partizánske

0€

0€

0€

0€

Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s regionálnou alebo miestnou pôsobnosťou
v rámci programu KOMUNITA mladých pre rok 2016 predstavuje čiastku 41 818 € (slovom
štyridsaťjedentisíc osemstoosemnásť eur).
V Bratislave, dňa 02. novembra 2016

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

