
Žiadosť

Žiadosť o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom

intolerancie - LP 2023

Žiadateľ/organizácia

O dotáciu sa uchádzam ako

O dotáciu sa uchádzam ako fyzická osoba.

Meno a priezvisko žiadateľa

Adresa žiadateľa

Kraj

Rodné číslo

Predmet činnosti žiadateľa

Stručné zdôvodnenie žiadosti

Hlavný účel projektu

Projekt

Názov projektu

Stručný opis projektu

Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava

Vysvetlite prepojenie aktivít
na účel výzvy

Hlavný cieľ/Identifikácia ľudsko-právneho problému

Definujte hlavný cieľ

Uveďte nástroje, ktoré použijete pri dosahovaní cieľa projektu a dôvod ich použitia

Uveďte jednotlivé nástroje a konkretizujte ich.

Cieľové skupiny

Zraniteľné skupiny definované
podľa jednotlivých dôvodov



diskriminácie

Cieľová skupina

Zdôvodnite výber cieľovej
skupiny, veľkosť cieľovej
skupiny a spôsob jej zapojenia
sa do projektu

Miesto a čas realizácie

Vymenujte miesta/ oblasti realizácie projektu, kde sa bude projekt realizovať.

Projekt bude realizovaný
v období

Zdôvodnite výber miesta
realizácie, prípadne uveďte
jeho bližšiu špecifikáciu

Spolupracujem s regionálnym
partnerom/partnermi

Uveďte partnera/partnerov

Odborná garancia projektu

Meno a priezvisko garanta Kvalifikácia a odbornosť garanta v danej oblasti

Predošlé skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti

Názov aktivity Rok Informácia o skúsenostiach Počet zapojených osôb

Poznámka

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

  

Aktivity a výstupy

AKTIVITY A VÝSTUPY

Názov aktivity Miesto konania Začiatok realizácie Ukončenie realizácie Výstupy

Merateľné ukazovatele

Presne uveďte merateľné
ukazovatele hodnotenia
úspešnosti projektu



Udržateľnosť projektu

Publicita

Uveďte predpokladané
mediálne pokrytie projektu

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky

Rok Štátny orgán Názov projektu Celkové náklady na projekt Dotácia od orgánov štátnej správy

Rozpočet projektu

UPOZORNENIE

V rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je prijímateľ oprávnený vykonať zmenu
štruktúry výdavkov do výšky 15 %, pričom celková výška výdavkov štruktúrovaného rozpočtu musí byť
zachovaná. V tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k  zmluve.

Pre zamedzenie pochybností zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v rámci jednotlivých položiek
štruktúrovaného rozpočtu projektu je možná len na základe písomného dodatku k zmluve.

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
kategória Celkom



E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
 Celkom

Spolu 0,00 €
kategória Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

 
 Celkom

Spolu 0,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

Výška požadovanej dotácie
v eurách

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

Miera spolufinancovanie v
percentách vypočítaná z
celkovej sumy - minimálne 5%

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

  

Prílohy

Vami predkladané prílohy k žiadosti (uvedené nižšie) predkladáte iba elektronicky, formou čitateľného
skenu. Nie je potrebné ich dokladať listinne k listinnej forme žiadosti zasielanej na ministerstvo.

Registrované stanovy občianskeho združenia alebo, v prípade nadácie, nadačnú listinu potvrdenú
Ministerstvom vnútra SR, resp. registrovaný štatút, zriaďovateľská listina, prípadne iný dokument
preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa 



Doklad, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa (napr. menovací dekrét, zápis z rokovania
príslušného orgánu s prezenčnou listinou, osvedčenie o zvolení, výpis z príslušného registra a pod.)

Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa o dotáciu - zmluva, aktuálny výpis z účtu

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že v predchádzajúcich troch rokoch
žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania

Iné prílohy(nie sú povinné) - tu môžete nahrať ďalšie dokumenty

Žiadne ďalšie potvrdenie či prílohy nedokladáte, poskytovateľ dotácie si tieto informácie overuje sám.

Čestné vyhlásenie, obsahujúce všetky povinné položky požadované zákonom, je automaticky generované
elektronickým dotačným systémom v ďalšom kroku registrácie žiadosti.



Čestné vyhlásenie

Podpísaný(á) štatutárny(a)
zástupca(kyňa)

žiadateľa

ktorým je

so sídlom/adresou trvalého
pobytu

IČO/dátum narodenia

požadujúci dotáciu na projekt

(ďalej len „žiadateľ“)

 

čestne vyhlasujem, že ako žiadateľ

 

mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;a.
 
mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov;b.
 
že voči mne nie je vedený výkon rozhodnutia;c.
 
mám na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požadujem, zabezpečené spolufinancovanie zd.
vlastných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu;
 
dotáciu na tento projekt nežiadam aj od iného subjektu alebo mi na tento projekt nebola od inéhoe.
subjektu dotácia poskytnutá;
 
všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie a v jej prílohách sú pravdivé, presnéf.
a úplné; finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý budú poskytnuté. Aktivity alebo
činnosti, na ktoré sa dotácia žiada nebudú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku.

Zároveň, ako štatutárna zástupkyňa/štatutárny zástupca žiadateľa vyhlasujem, že moja funkcia štatutárnej
zástupkyne/štatutárneho zástupcu stále trvá.
 

V ................................., dňa .................
 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

  



Súhlasy a vyhlásenia

Súhlas so spracovaním
osobných údajov

✖ V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas Ministerstvu spravodlivosti
Slovenskej republiky so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v Žiadosti o poskytnutie dotácie a v priložených prílohách (ďalej
len "žiadosť") najmä za účelom spracovania žiadosti, vrátane jej
vyhodnotenia, zverejnenia informácie o poskytnutí/neposkytnutí dotácie a
uzatvorenia zmluvy, ako aj následnej finančnej kontroly hospodárenia s
poskytnutou dotáciou. Som oboznámený/á s Informačnou povinnosťou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre účely poskytnutia
dotácie ako aj účelom a rozsahom spracovania osobných údajov
vymedzených v Informačnej povinnosti. Dotknuté osoby sú žiadatelia o
dotáciu, ich štatutárne orgány a zamestnanci, príp. osoby v inom zmluvnom
vzťahu. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím
stranám - hodnotiteľom, a to na účely hodnotenia žiadostí o dotáciu.
Zároveň som si vedomý/á, že odvolanie tohto súhlasu bude mať za následok
zrušenie žiadosti akoby nebola podaná.

Súhlas so zverejnením
informácií

✖ Súhlasím so zverejnením informácií o žiadosti o poskytnutie dotácie a o
projekte na stránkach a sociálnych médiach spravovaných Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom plnenia zákonných povinností
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a propagácie projektov, na
ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR poskytlo dotáciu. Pre propagačné účely
môžu byť zverejnené údaje v rozsahu - základné informácie o projekte,
fotodokumentácia z projektu (aktívít v rámci projektu), informácie o
poskytnutej dotácií a účele projektu. Tieto informácie môžu byť uverejnené
na webovej stránke, v tlačových správach, tlačovinách a sociálnych sieťach
pod správou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Dátum podpisu

  


