
CIE¼ PROGRAMU
Cie¾om programu je podpora konkrétnych pro-

jektov zameraných na rozvoj rádioamatérstva na
Slovensku.

Program je zameraný na podporu aktivít, kto-
rých cie¾om je:
1. Propagácia rádioamatérstva na verejnosti

a získavanie nových záujemcov o rádioama-
térsku èinnos�
n Podporované budú najmä aktivity zamerané

na deti a mláde�
2. Organizovanie kurzov s cie¾om prípravy na

rádioamatérske skú�ky triedy C
n Podporované budú najmä aktivity zamerané

na deti a mláde�
n Podmienkou poskytnutia dotácie je výuèba

morse poèas kurzu
3. Organizovanie sú�a�í v rádioamatérskych

disciplínach celoslovenského významu
n Podporované budú najmä majstrovské a po-

hárové sú�a�e v ROB, �portovej telegrafii
a pod.

4. Organizovanie rádioamatérskych stretnutí,
odborných seminárov a �kolení celosloven-
ského a krajského významu
n Podmienkou poskytnutia dotácie je, aby sú-

èas�ou rádioamatérskeho stretnutia bol aj od-
borný program

n Úèas� na akcii musí by� prístupná ka�dému
záujemcovi

n Oznámenie o konaní akcie musí by� zverej-
nené s dostatoèným predstihom v rádioama-
térskych médiách

5. Vydávanie odborných publikácií urèených pre
rádioamatérov
n Podporované budú najmä publikácie zamera-

né na prípravu zaèínajúcich rádioamatérov
6. Zriaïovanie, prevádzkovanie a údr�ba rádio-

amatérskych prevádzaèov, paketových nódov,
majákov a iných podobných zariadení celoslo-
venského a krajského významu
n Podporované budú najmä také zariadenia,

ktorých existencia je z celoslovenského, resp.
krajského h¾adiska významná a dôle�itá

Ka�dý �iadate¾ si pred podaním �iadosti vy�ia-
da na sekretariáte SZR konkrétne podmienky pre
plánovaný projekt. Budú podporené len dobre pri-
pravené a zabezpeèené projekty, kde je predpoklad,
�e poskytnuté prostriedky budú úèelne vyu�ité.
S ka�dým �iadate¾om, ktorému bude schválená do-
tácia na projekt, bude uzavretá písomná zmluva,
v ktorej budú uvedené konkrétne podmienky poskyt-
nutia dotácie s termínom vyúètovania projektu.
KTO MÔ�E PO�IADA� O DOTÁCIU
n Kluby SZR zaregistrované ako samostatné práv-

nické osoby
n O dotácie na projekty patriace do bodu 5 mô�e

�iada� aj jednotlivec (autor) alebo podnikate¾ský
subjekt (vydavate¾)

Podmienky pre poskytovanie dotácií z prostriedkov SZR

PROGRAM NEBUDE PODPOROVA�
n prevádzkové a investièné náklady klubov,
n projekty urèené len èlenom klubu alebo úzkemu

okruhu rádioamatérov,
n projekty, ktoré nie je mo�né zaèa� realizova� do

konca roku, v ktorom bola podaná �iados�,
n investièné náklady budú podporené len vo výni-

moèných a dostatoène odôvodnených prípadoch,
n ne�pecifikované výdavky.
PODMIENKY �IADOSTI O DOTÁCIU
n �iados� podávajte na predpísanom formulári

(mô�ete ho získa� na SZR alebo si ho stiahnu�
na www.hamradio.sk) spolu s popisom projektu
(v rozsahu maximálne 2 strán).

n �iados� predkladajte po�tou na adresu SZR.
n K �iadosti je potrebné pripoji� kópiu zaregistro-

vaných stanov rádioklubu.
n Dotácie budú poskytované na obdobie do konca

príslu�ného roka, vo výnimoèných prípadoch aj
na dlh�ie obdobie.

n Súèas�ou �iadosti je aj rozpoèet projektu s uve-
dením jednotlivých polo�iek. Plánované náklado-
vé polo�ky musia by� nevyhnutné na zabezpeèe-
nie realizácie projektu. �iadate¾ v rozpoète
vyznaèí, ktoré nákladové polo�ky chce pokry�
z dotácie.

n Po�adujeme minimálne 20% finanènej alebo ne-
finanènej spoluúèasti �iadate¾a na projekte.

UZÁVIERKA PODÁVANIA �IADOSTÍ
n Sú stanovené dva termíny uzávierok pre podá-

vanie �iadostí: 14.3. a 26.5.2008.
n �iadosti doruèené po termíne prvej uzávierky

budú zaradené do druhej uzávierky.
n �iadosti doruèené po termíne druhej uzávierky

nebudú posudzované.
n V prípade po�tovej zásielky platí dátum na po�-

tovej peèiatke.
POSTUP PRI PODÁVANÍ �IADOSTI
n �iadatelia pred podaním �iadosti o dotáciu po�ia-

dajú sekretariát SZR o zaslanie konkrétnych pod-
mienok pre plánovaný projekt, prièom uvedú hlav-
né ciele projektu, termín, miesto a predbe�ný
rozpoèet.

n Vyplnený formulár �iadosti o dotáciu spolu s po-
pisom projektu a prílohami musí by� doruèený na
sekretariát SZR buï osobne alebo po�tou.

n �iadatelia mô�u konzultova� spracovanie projek-
tu s tajomníkom SZR.

n Projekty bude posudzova� prezídium SZR a in-
formácie o výsledku rozhodovania budú zverej-
nené na stránkach www.szr.sk.

n Konkrétne finanèné podmienky poskytnutia dotá-
cie budú dohodnuté v zmluve so �iadate¾om. SZR
bude preferova� financovanie a� po uskutoènení
projektu, v odôvodnených prípadoch je mo�né aj
poskytnutie finanèných prostriedkov vopred, max.
v�ak do vý�ky 50% schválenej dotácie.

DÔVODY VYRADENIA �IADOSTI
n �iados� bola podaná po dátume uzávierky,
n v projekte chýbajú informácie nevyhnutné na jeho

vecné posúdenie,
n projekt zásadne nezodpovedá cie¾u programu,
n projekt nespåòa stanovené kritériá,
n �iadate¾ nemá vysporiadané svoje záväzky voèi

SZR.
KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE PROJEKTOV
A. Cie¾ projektu a prostriedky na jeho dosiahnutie
n Jasne formulovaná téma projektu, cie¾ projektu

a prostriedky na dosiahnutie cie¾a
n Zhoda projektu so zameraním programu
n Popis oèakávaných výsledkov a metód ich

hodnotenia
B. Obsahové a formálne spracovanie
n Zrozumite¾nos�, preh¾adnos�, výsti�nos�
n �iadate¾ spåòa formálne po�iadavky programu
n Jasný realizaèný plán s jednotlivými krokmi

a èasovým harmonogramom
C. Finanèná stránka
n Primeranos�, hospodárnos� a overite¾nos� roz-

poètu
n Primeranos� administratívnych nákladov k cel-

kovým nákladom projektu
n Finanèná a nefinanèná spoluúèas� �iadate¾a

je výhodou
D. Schopnos� realizácie projektu
n Skúsenosti �iadate¾a s realizovaním projektov
n Odborné predpoklady �iadate¾ov

PROCES POSUDZOVANIA
Proces posudzovania podaných projektov je

trojstupòový:
1. odporúèanie tajomníka SZR � tajomník SZR hod-

notí, èi program spåòa technické kritériá,
2. odporúèanie hodnotiacej komisie SZR � prezí-

dium SZR mô�e na vyhodnotenie projektov vy-
menova� hodnotiacu komisiu, ktorá projekty po-
sudzuje pod¾a �pecifických kritérií stanovených
pre daný program. Hodnotiaca komisia odporú-
èa, èi podpori� projekt bez výhrad, podpori� ho
s podmienkou, alebo ho nepodpori�,

3. rozhodnutie prezídia SZR � prezídium zoh¾adní
stanovisko hodnotiacej komisie a urobí koneèné
rozhodnutie o podpore projektov.

ZMLUVNÉ PODMIENKY
n S úspe�nými uchádzaèmi o dotáciu uzatvorí SZR

zmluvu o poskytnutí dotácie (zmluvu podpisuje
�tatutárny zástupca organizácie).

n Za úèelom uzatvorenia zmluvy sa od organizá-
cie po�aduje kópia potvrdenia o pridelení IÈO,
kópia stanov organizácie a menovací dekrét �ta-
tutára. SZR si vyhradzuje právo nahliadnu� do ori-
ginálov týchto dokumentov.

n Finanèné prostriedky budú poskytované príjem-
covi dotácie bezhotovostne, prevodom na úèet.

n Pre ka�dú dotáciu bude dohodnutý splátkový re-
�im. Prijímate¾ predlo�í SZR v dohodnutom ter-
míne detailné vyúètovanie projektu.


