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Fond spolupráce SEI 

Pravidlá poskytovania príspevkov 
 

 
 
 

A. KRITÉRIÁ NA POSKYTOVANIE PRÍSPEVKOV 
 

1. Z Fondu spolupráce SEI sa spravidla budú financovať iba pracovné aktivity SEI, ako sú 
workshopy, semináre, vzdelávacie kurzy, konferencie atď. (Fond spolupráce  a Podporný fond 
– medzinárodné podujatia). 

2. Činnosť vykonávaná v rámci spolupráce musí byť v súlade s prioritami SEI obsiahnutými 
v Pláne činnosti SEI. 

3. Činnosť vykonávaná v rámci spolupráce musí byť otvorená pre účasť všetkých členských krajín 
SEI a malo by do nej byť zapojených niekoľko z nich. 

4. Uprednostňovať sa budú činnosti s účasťou krajín, „ktoré najväčšmi potrebujú urýchlený 

hospodársky rozvoj alebo obnovu“ (Sarajevské vyhlásenie). 
5. Treba zabezpečiť účasť orgánov SEI a zviditeľnenie tejto účasti (napr. použitím symbolu SEI 

a zmienok o SEI). 
6. Zohľadňovať sa bude plánovaný vplyv navrhovanej činnosti na príslušný sektor. 
7. Finančný príspevok SEI musí byť v maximálne možnej miere doplnený dodatočnými vonkajšími 

zdrojmi (dobrovoľné príspevky členských štátov, účasť iných organizácií). 
8. Nevyhnutná je jasná organizačná štruktúra, v rámci ktorej musí byť uvedená osoba 

zodpovedná za realizáciu a za použitie poskytnutých prostriedkov. 
 

B. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV 
 
1. Prihlášky podávané organizáciami z členských štátov treba predložiť Výkonnému sekretariátu 

SEI prostredníctvom národných koordinátorov SEI. 
2. V záujme riadneho spracovania a posúdenia treba žiadosť týkajúcu sa plánovanej činnosti 

doručiť na Výkonný sekretariát SEI najneskôr 4 mesiace pred zamýšľanou realizáciou.  
3. Žiadosť musí obsahovať jasný náčrt činnosti, musia v nej byť uvedení účastníci, údaje 

o príprave a následných činnostiach, ako aj všetky spoluorganizujúce inštitúcie a/alebo vlády. 
4. Uviesť treba očakávané výsledky podujatia (napr. vzdelávací účinok, odovzdanie vedomostí 

a technológie, cezhraničná spolupráca, harmonizácia národných legislatív, integračné účinky 
atď.) 

5. Žiadosť musí obsahovať predbežný rozpočet s rozpisom predpokladaných nákladov (napr. 
náklady na cestovné, ubytovanie, publikácie, honoráre pre prednášajúcich, administratívne 
poplatky atď.)  

6. Výška príspevku požadovaného od SEI musí byť uvedená spolu s časťou celkového rozpočtu, 
ktorá bude financovaná z iných zdrojov (vlády, iné organizácie). 

7. Pokiaľ ide o finančné záležitosti, osoba zodpovedná za realizáciu projektu musí určiť 
osobu zodpovednú za monitorovanie výdavkov a kontrolu náležitého využívania 
príspevku SEI podľa podmienok a požiadaviek darcu. 

 

 

                                                           
 Členské krajiny, „ktoré najväčšmi potrebujú urýchlený hospodársky rozvoj alebo obnovu“, sú definované 

ako krajiny, ktorých príjem na jedného obyvateľa je nižší než 2000 €, čo je prípad týchto deviatich krajín: 

Albánska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska, Moldavska, Rumunska, Ukrajiny 
a Srbsko a Čierna Hora. 



Ref. n°: 1202-3/02 
  

 
C. POSTUP PRIDEĽOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
1. Po obdržaní žiadostí sa Sekretariáty CEI – vždy, kde to prichádza do úvahy – obrátia na 

príslušné pracovné skupiny so žiadosťou o hodnotenie navrhovanej aktivity spolupráce. 

2. Po zohľadnení odpovede od pracovnej skupiny Sekretariáty CEI predložia žiadosti o finančné 
príspevky na aktivity spolupráce na nasledujúcom stretnutí Výboru národných koordinátorov 
spolu s odporúčaniami berúc do úvahy rozličné priority plánu činnosti a dostupnosť finančných 
prostriedkov. 

3. Výbor národných koordinátorov rozhodne o pridelení, pričom zohľadní odporúčania Výkonného 
sekretariátu SEI. Prostriedky pridelené z fondov SEI (Fondu spolupráce a Podporného fondu-
medzinárodné podujatia) spravidla nesmú presiahnuť 50 % celkových nákladov na navrhované 
podujatie a 10 % celkových prostriedkov, ktoré má fond k dispozícii. 

4. Ak prostriedky, ktoré sú k dispozícii, nepokrývajú potreby finančnej podpory, Výkonný 
sekretariát SEI môže využiť iné možnosti. Výkonný sekretariát SEI sa môže obrátiť aj na iných 
darcov so zámerom zistiť, či by nemohli spolufinancovať plánovanú činnosť. 

5. Ak sa určitá činnosť pokladá za dostatočne dôležitú, Výbor národných koordinátorov môže 
navrhnúť ministrom zahraničných vecí SEI, aby rozhodli o poskytnutí zvláštneho príspevku. 


