
 
PROGRAM PODPORY RÓMSKYCH PASTORAČNÝCH DIEL NA SLOVENSKU  

Výzva na podávanie projektov  
v roku 2019 

 
 Rada pre Rómov a menšiny KBS, v zmysle projektovej zmluvy uzavretej medzi KBS a nemeckou 
katolíckou nadáciou Renovabis, zverejňuje pre rómske katolícke pastoračné diela výzvu na podávanie 
žiadostí v roku 2019 na podporu rozvojových projektov v rámci Programu podpory rómskych pastoračných 
diel na Slovensku (ďalej len "program"). 
 
1. Disponibilná suma pre projekty 
 Celková suma na podporu projektov v roku 2019 je 90.000 Eur. Z toho cca. 45.000 Eur sa použije 
na 1. fázu realizácie projektov a zvyšných 45.000 Eur na 2. fázu realizácie projektov. 
 
2. Cieľ:  
 Cieľom tohto Programu je rozvoj spolupráce medzi jednotlivými dielami, zoskupovanie projektov 
tak, aby mohli byť prostriedky od Renovabis efektívnejšie vynaložené. Projekty by sa svojím tematickým 
zameraním mali dotýkať cieľov pomoci Renovabis (výmena darov medzi východom a západom, prednosť 
budovania osobnej infraštruktúry pred technickou infraštruktúrou, zapájanie a angažovanie sa laikov, 
sociálna solidarita a služba). 
 
3. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:  
 Formulár  žiadosti  je  súčasťou  elektronickej  registrácie.  Elektronická  registrácia je zverejnená na 
webovom sídle: www.Roma.Renovabis.sk (ďalej "webové sídlo") 
 Žiadateľ pred podaním písomnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“) 
vykoná jej  elektronickú registráciu.  Registrácia je ukončená  vytlačením formuláru. Žiadosť musí byť k 
dátumu podania úplná. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná. Dátumom podania sa  rozumie  dátum  na  
pečiatke  podacej  pošty. Pod úplnou žiadosťou rozumieme: 
 formulár projektovej žiadosti s vyplnenými povinnými poľami a elektronicky zaregistrovaný 
 formulár projektovej žiadosti vytlačený a podpísaný štatutárom žiadateľa 
 povinné prílohy (podľa typu projektu) 
 Adresa na predkladanie žiadostí:  
Ing. Ján Gyulai 
Koordinátor programu Renovabis 
Námestie SNP 19 
97590 Banská Bystrica 
 Ďalšie podrobnosti o formulári a povinných prílohách budú uvedené v Príručke pre žiadateľa (ďalej 
len "príručka"). 
 
4. Termíny uzávierky:  
 Termín uzávierky pre predkladania projektových žiadostí je 31.12.2019 (vrátane). Grantový 
program je uzavretý, to znamená, že každý rok je iba jedno kolo s pevnou uzávierkou pre podávanie 
projektových žiadostí. 
 
5. Oprávnení žiadatelia: 
 Oprávnenými žiadateľmi sú katolícke rómske pastoračné diela zriadené na Slovensku. Tieto 
pastoračné diela by mali byť založené biskupstvom/eparchiou, farnosťou, alebo rehoľou. Právna forma 
žiadateľa môže byť cirkev, cirkevná organizácia, nezisková organizácia, občianske združenie, rehoľa, alebo 
inštitút zasväteného života.  
 Dielo musí fungovať aspoň jeden rok k dátumu, kedy žiada o finančný príspevok v rámci tohto 
programu. Dielo musí byť duchovne spravované kňazom, alebo rehoľným spoločenstvom, ktorý/ktoré sa 
špeciálne a systematicky venuje pastorácii rómskeho etnika v danej lokalite. 
 
6. Oprávnené územie:  
 Oprávneným územím je celé územie SR. 
 



7. Kritériá tematického zamerania projektov 
 Projekty by sa svojím tematickým zameraním mali dotýkať cieľov pomoci Renovabis (výmena darov 
medzi východom a západom, prednosť budovania osobnej infraštruktúry pred technickou infraštruktúrou, 
zapájanie a angažovanie sa laikov, sociálna solidarita a služba). 
 
Tematicky by sa projekty mohli dotýkať týchto oprávnených typov aktivít: 

1. Vybavenie pastoračných centier a iných priestorov na pastoráciu Rómov,  
2. Stavebné úpravy - opravy budov, výstavba ihrísk, bezpečnostné opatrenia. V prípade investične 

náročných projektov musia byť dané záruky získania ďalších zdrojov na financovanie projektov (v 
tomto smere nebudeme preferovať tzv. projekty na zelenej lúke, čiže úplne novú výstavbu), 

3. Vzdelávanie zamestnancov, dobrovoľníkov, duchovných určených na pastoráciu Rómov , 
4. Podpora medzinárodných výmen medzi pastoračnými dielami 
5. Náboženské vzdelávanie Rómov  

Špecifikácia a konkrétne príklady na aktivity v rámci týchto tematických okruhov budú uvedená v príručke. 
 
 Významnými kritériami, ktoré budú hodnotené v projektoch a budú tvoriť aj hodnotiacu tabuľku pre 
hodnotenie projektov, sú najmä tieto: 
- trvalá udržateľnosť projektov (ako v budúcnosti uživím získané/zveľadené investičné celky), 
- komplexnosť riešenia problému (aký výrazný krok vpred pre dielo môže projekt znamenať),  
- multiplikačný efekt projektu (aký veľký efekt prináša výška súčasnej investície pre budúcu veľkosť 

prínosu projektu) 
- zapájanie cieľovej skupiny do realizácie projektu, 
- prepojenosť projektu na koncepciu rozvoja pastoračného diela (strategický dokument), 
- potenciál projektu z hľadiska publicity a fundraisingu a podobné (nakoľko je téma projektu 

atraktívna z pohľadu individuálnych donorov). 
 
8. Kritériá finančných vzťahov 
 V každom projekte musí byť uvedený rozpočet projektu, kde sa položkovite uvedie, na čo všetko 
budú finančné prostriedky použité a v príjmovej časti očakávaná výška dotácie od Renovabis a členenie 
ostatných zdrojov pre realizáciu projektu. Táto časť je veľmi dôležitá. Renovabis nemôže prispieť viac, ako 
je žiadaná suma, v prípade príliš vysokej žiadanej sumy je zase otázna uskutočniteľnosť projektu vzhľadom 
na možnú podporu zo strany Renovabis (pripomíname, že pre projekty podávané v roku 2019 máme k 
dispozícii na prerozdelenie 90.000 Eur). 
 S každým úspešným žiadateľom bude uzavretá zmluva, v ktorej sa dohodnú podmienky prevodu 
finančných prostriedkov, ako aj náležitosti minimálneho spolufinancovania z iných zdrojov, ako aj 
vyúčtovania projektu. Minimálne 5% z celkových nákladov na realizáciu projektu by malo byť 
preukázateľne použité z nejakých iných zdrojov, ako je dotácia Renovabis. Môže sa jednať o vlastné zdroje 
žiadateľa/prijímateľa, alebo o zdroje/príspevky tretích strán (aj od individuálnych darcov). 
 
9. Spôsob hodnotenia projektov a súťaž 
 Na účely hodnotenia projektov bude fungovať schvaľovacie grémium ako tím hodnotiteľov 
projektov. Schvaľovacie grémium je tvorené vybranými členmi Rady KBS pre Rómov a menšiny. Menuje ich 
predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny (Nadácia Renovabis odporúča, aby schvaľovaciemu grémiu 
predsedal aktuálny predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny a aby boli v grémiu zastúpene obe cirkvi – 
grécka aj rímska, obe vetvy reholí – mužská aj ženská vetva). 
 
Spôsob výberu najlepších a určenie výšky získaných grantov by prebiehal v dvoch fázach:  
 
• 1. fáza: Súťaž nápadov.  
Výber najlepších projektov (odporúčaný počet podľa poslednej výzvy na podávanie projektov je 9), ktoré 
získajú v danom roku možnosť čerpať finančnú pomoc z programu. 1. splátka je rovnaká pre každý z 
vybraných projektov, vo výške 45.000 Eur/počet schválených projektov (pri 9 schválených projektoch je to 
5.000 Eur na projekt). Tie možno použiť na realizáciu aktivít projektu a 500 Eur z tejto 1.splátky pri každom 
z podporených projektov tvorí tzv. štartovnú pomoc. Prijímatelia môžu štartovnú pomoc vo výške 500 Eur 
použiť na financovanie aktivít smerujúcich k propagácii projektu a k mobilizačným aktivitám pre 
individuálnych darcov, ktorí majú možnosť prispieť na projekt cez darcovský portál 
www.Roma.Renovabis.sk 



Prvotné, odborné hodnotenie robí koordinátor programu (podľa parametrov uvedených v časti 7), 
záverečné slovo pri výbere podporených projektov má však Schvaľovacie grémium tvorené členmi 
menovanými predsedom Rady KBS pre Rómov a menšiny. 
 
• 2. fáza: Crowdfunding a neprerozdelený zvyšok grantu.  
Na konci kampane každý zo zúčastnených projektov môže získať dodatočný grant z tohto grantového 
programu (podľa toho, ako sa mu darilo vyzbierať finančné prostriedky cez náš darcovský portál: 
www.Roma.Renovabis.sk na 2. fázu realizácie projektov. 
Grant určený na 2. fázu realizácie projektov sa teda skladá z dvoch súm. 
- 1. sumu tvorí tzv. matchingový grant, ktorý sa vypočítava ako jeden-násobok toho, čo prijímateľ 
vyzbieral cez darcovský profil svojho projektu (maximálne však príspevok 45.000/počet schválených 
projektov Eur na projekt). Finančné príspevky, ktoré vložil/prispel samotný prijímateľ pre svoj vlastný 
projekt sa do tohto znásobenia darov nezapočítavajú! (Príklad: Ak prijímateľ vyzbiera v rámci darcovskej 
kampane 3500 Eur, dostane z Renovabis príspevok ďalších 3500 Eur (čiže NIE dvojnásobok, ako tomu bolo 
v minulých kolách). 
- 2. sumu tvorí zvyšná, neprerozdelená časť grantu. V prípade, že po výpočte 1.sumy, ostanú ešte 
stále neminuté finančné prostriedky v rámci alokovanej sumy na 2.fázu (45.000 Eur), tak zvyšok sa rozdelí 
rovným dielom medzi všetky schválené projekty. 
 Podľa modelového príkladu, keď máme schválených 9 projektov, vychádza priemerná celoročná 
grantová podpora (za obe fázy) pre každý z 9 projektov na sumu okolo 10.000 Eur a odporúčaná cieľová 
suma pre darcovskú kampaň by bola potom 5.000 Eur. 
 
10.  Realizácia projektov 
 Spôsob použitia grantovej podpory pre individuálny projekt získanej v druhej fáze sa potom stanoví 
formou novej zmluvy o poskytnutí dotácie pre každého prijímateľa a až potom sa vyplatí jednotlivým 
prijímateľom.  
 Samotné projekty sa potom realizujú s tým, že pred podpisom zmluvy, alebo jej dodatku je možné 
ešte aktualizovať ceny jednotlivých položiek v plánovanom rozpočte. Ten potom tvorí prílohu zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov. Prijímatelia majú na použitie a vyúčtovanie dotácie a vyzbieraných 
darov spravidla 3 mesiace, projekt však môžu realizovať aj dlhšie. Vo výnimočných, odôvodnených 
prípadoch sa môže po vzájomnej konzultácii táto doba použitia finančných prostriedkov aj predĺžiť, nie však 
na dlhšiu dobu, ako je 6 mesiacov. 
 
11. Ďalšie informácie  
 Pre budúcich žiadateľov pripravujeme informačné semináre, ktoré sa budú konať každý rok pred 
uzávierkou podávania projektových žiadostí. V prípade potreby môžete postup konzultovať s koordinátorom 
programu, Ing. Jánom Gyulaiom, mobil: +421 908 148 878, mail: granty.bb@rcc.sk  
 Koordinátor so súhlasom predsedu schvaľovacieho grémia môže dopĺňať v prípade potreby 
náležitosti tejto výzvy na podávanie projektov v priebehu programového obdobia, najneskôr však 15 dní 
pred uzávierkou podávania projektových žiadostí. Z tohto dôvodu sledujte prosím priebežne aktualizácie na 
webovom sídle programu: www.roma.renovabis.sk 
 Podrobnosti a vysvetlenia k tejto výzve na podávanie projektov budú uvedené v príručke. Na 
poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok. 
 
V Košiciach, 29.10.2019 
 
 
 
 
             Mons. Bernard Bober      
Predseda Rady pre Rómov a menšiny KBS    


