Z á ve r e č n ý p r o t o k o l
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program PRIORITY mládežníckej politiky
(Výzva č. PRIORITY/D/1/2017)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo
k predkladaciemu termínu 22. apríl 2017 predloženie jednej žiadosti o dotáciu v rámci výzvy č.
PRIORITY/D/1/2017, ktorá sleduje ciele programu PRIORITY mládežníckej politiky (ďalej len
„program“). Uvedený program je súčasťou grantovej schémy ministerstva v oblasti podpory práce
s mládežou „Programy pre mládež na roky 2014 - 2020“.
Administrátor programu organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečila kontrolu
splnenia formálnych požiadaviek zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu
a vypracovanie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle
podmienok programu.
Kritériá na posudzovanie žiadosti 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 bola žiadosť o dotáciu s projektom a s vypracovanými odbornými posudkami predložená
na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov ministerstva a zástupcu organizácie
IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže.
Komisia posúdila žiadosť o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 10. mája
2017 a odporučila ministerstvu, ako vyhlasovateľovi výzvy udeliť finančnú podporu žiadateľovi na
zabezpečenie konkrétneho projektu.
Odbor mládeže vzal do úvahy odborné posudky a stanovisko komisie a po vylúčení duplicity
financovania z iných programov pre mládež pripravil návrh na udelenie dotácie pre rok 2017
v tomto programe.

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o poskytnutí dotácie na
zabezpečenie projektu:
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Žiadateľ ako koordinátor Štruktúrovaného dialógu na Slovensku spolu s partnerskými
organizáciami svojim projektom podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom
živote. Projekt pre dosiahnutie cieľa využíva metodiky štruktúrovaného dialógu, diskusie na
školách, workshopy o témach, ktoré zaujímajú mladých ľudí, esejistickú súťaž, online dotazník
a iné. Zámerom aktivít Štruktúrovaného dialógu je zapojiť čo najviac mladých ľudí vo veku cca
10-30 rokov z čo najrôznorodejšieho prostredia do konzultácií centrálne stanovených otázok v
rámci aktuálneho cyklu ŠD. Spoločné výstupy tohto projektu (následne spracované na
európskej úrovni vo forme odporúčaní) budú užitočné pre tvorbu mládežníckych politík aj na
Slovensku.

Bratislava

30 000 €

Celková dotácia na zabezpečenie činnosti žiadateľa v rámci programu PRIORITY mládežníckej
politiky a výzvy č. PRIORITY/D/1/2017 predstavuje čiastku 30 000 €.

V Bratislave, dňa 8. júna 2017

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

