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bývanie

Rozsah problému
Projektové financovanie neziskových a mimovládnych organizácii má závažné problémy
týkajúce sa dlhodobej udržateľnosti a to odborných, ako aj ľudských kapacít. Do veľkej miery
je to spôsobené tým, že projektové výzvy obsahujú zoznamy oprávnených nákladov, ktoré sa
len v malom percente venujú samotnému chodu organizácie, ktoré majú ten ktorý projekt
napĺňať. Nadôvažok majú najmä európske štrukturálne a investičné fondy podmienku
spolufinancovania. Tým sa značne obmedzuje schopnosť najmä menších mimovládnych
organizácii efektívne sa uchádzať o finančné prostriedky a tým pádom sa stráca aj možnosť
implementovať pilotné, lokálne-špecifické návrhy na inovatívne riešenia aj v oblasti bývania.

Identifikácia problému
Existuje veľké množstvo grantových a dotačných schém, z ktorých efektívne funguje
občianska spoločnosť. Z týchto je len niekoľko mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú
rozvoju bývania v marginalizovaných rómskych komunitách, resp. dlhodobej práce
v marginalizovaných rómskych komunitách. Pre veľkú väčšinu z týchto organizácii to
znamená, že ich existencia ako aj činnosť je závislá od dostupných výziev a projektov.
Predkladané opatrenia má za cieľ uľahčiť fungovanie týchto organizácii tak, aby sa mohli
venovať kľúčovým činnostiam a nemuseli sa venovať sekundárnym administratívnym
činnostiam, ako je napr. projektová administrácia, ekonomická administratívna činnosť (mzdy
zamestnancov, či vedenie účtovníctva) ale aj dôležité PR aktivity a komunikácia s vonkajšími
partnermi, na ktoré v projektoch často nie je čas ani priestor, pričom sa stráca významný
element zdieľania správnej praxe (good practice).

Návrh opatrení - úprava zákona
Podobne ako je to popísané v systéme riadna 1 by mohla byť pri Ministerstve vnútra SR, ako
orgánu, ktorý okrem iného prostredníctvom Splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
zastrešuje aj tému občianskej spoločnosti a má pre to vytvorený aj osobitný register
mimovládnych a neziskových organizácii, vzniknúť dotačná schéma, ktorá by mala otvorenú
výzvu pre mimovládne a neziskové organizácie na podporu ich činnosti v prípade, že sa stali
úspešnými v iných výzvach EŠIF, Nórskych fondov, alebo Fondov Švajčiarskej federácie, a
súčasne sa schválený projekt týka práce v prostredí MRK a tieto organizácie sú zapísané
v registri mimovládnych a neziskových organizácii. Oprávneným výdavkom podpory by boli
mzdové a paušálne výdavky organizácie spojené so zabezpečením výkonu projektu EŠIF
alebo Nórskych fondov. Oprávnená výška takéhoto grantu by mohla byť až o výšky 15%
oprávnených nákladov projektu.
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Paragrafové znenie
V paragrafovom znení ide o doplnenie a úpravu zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, nasledovne:
V znení § 2, Účel dotácie,
Sa doplní písmeno
h)
materiálneho
a administratívneho
zabezpečenia
mimovládnych
a neziskových organizácii, ktoré sa úspešne uchádzali o projekty zamerané na
podporu marginalizovaných rómskych komunít
a § 4 by sa v prípade uplatnenia písmena h) neuplatňoval
v § 4 Základné podmienky poskytnutia dotácie by sa v ods.1) písm b) zabezpečené
spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov z
vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Súčasne ďalej navrhujeme doplniť v tomto kontexte zjednodušenie a zahrnutie možnosti
využívať takúto dotáciu počas celej doby trvania projektu. Tým by sa výraze znížila
administratívna záťaž na menšie a stredné mimovládne organizácie, ktoré by takto nemuseli
fundraisovať na dodatočné projekty pre potreby zabezpečenia základného chodu
organizácie.

Záver
Získanie grantových prostriedkov na výkon činnosti v marginalizovaných rómskych
komunitách sa do veľkej miery spája s administratívnou náročnosťou ako rastom cien a miezd
v priebehu trvania projektu.
Vytvorenie takejto grantovej schémy by umožnilo nielen prežitie a úspešnú implementáciu
takýchto projektov, ale výrazne by posilnilo aj rozvoj občianskej spoločnosti pôsobiacej
v marginalizovaných rómskych komunitách.
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