Vyhodnotenie žiadostí podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MH SR
Nepridelená dotácia v roku 2015
Číslo
žiadosti

Názov projektu

Požadovaná
suma

1.

Zastupovanie spotrebiteľov v
konaní pred súdmi

4 700 €

Dátum
neschválenia
žiadosti
02. 03. 2015

5.

Cech kachliarov ako ochranca
spotrebiteľa kontaktné miesto
Banská Bystrica

7 000 €

02. 03. 2015

6.

Cech kachliarov ako ochranca
spotrebiteľa kontaktné miesto
Nitra

7 000 €

02. 03. 2015

7.

Hájime záujmy a chránime práva
spotrebiteľov západného
Slovenska

8 499,92 €

02. 03. 2015

8.

Hájime záujmy a chránime práva
spotrebiteľov stredného
a východného Slovenska

8 499,92 €

02. 03. 2015

9.

Kontaktné centrum Trnava

7 000 €

02. 03. 2015

10.

Kontaktné centrum Žilina

7 000 €

02. 03. 2015

11.

Zastupovanie spotrebiteľov na
súde

6 000 €

02. 03. 2015

Dôvod
neschválenia žiadosti
Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR
Žiadateľ nespĺňa podmienky
podľa ustanovenia § 6 ods. 2
zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MH SR a podľa
ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa
Žiadateľ nespĺňa podmienky
podľa ustanovenia § 6 ods. 2
zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MH SR a podľa
ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa
Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR
Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, chýba propagácia,
nedá sa posúdiť odborná
spôsobilosť zúčastnených osôb,
z projektu nie je jasné, či už
kontaktné miesto funguje ani či je
technicky vybavené,
nedostatočná metodológia
realizácie projektu, nedostatočné
rozpracovanie celkového
zabezpečenia projektu, neúmerne
vysoké náklady na réžiu,
neakceptovateľné položky
v rozpočte (BOZP)
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, chýba propagácia,
nedá sa posúdiť odborná
spôsobilosť zúčastnených osôb, z
projektu nie je jasné, či už
kontaktné miesto funguje ani či je
technicky vybavené,
nedostatočná metodológia
realizácie projektu, nedostatočné
rozpracovanie celkového
zabezpečenia projektu, neúmerne
vysoké náklady na réžiu,
neakceptovateľné položky v
rozpočte (BOZP)
Cieľom projektu je zastupovanie
spotrebiteľov na súde, chýba
propagácia, rozpočet nie je
bližšie špecifikovaný, nedá sa
posúdiť odborná spôsobilosť
zúčastnených osôb, slabé
personálne zabezpečenie, nie je
uvedený prínos pre spotrebiteľov,
nedostatočné rozpracovanie
celkového zabezpečenia projektu,
chýba popis prípadov,

Žiadateľ dotácie
OZ Nestrácaj nádej

Cech kachliarov

Cech kachliarov

Spotrebiteľské centrum
generácie 2000
Spotrebiteľské centrum
generácie 2000
Združenie občianskoprávnej
ochrany spotrebiteľa

Združenie občianskoprávnej
ochrany spotrebiteľa

Združenie občianskoprávnej
ochrany spotrebiteľa

12.

Projekt o poradenstve pre
spotrebiteľov

7 000 €

02. 03. 2015

13.

„Poradenstvo a mediácia“ –
VÚC Banská Bystrica, Žilina,
Prešov, Košice

7 000 €

02. 03. 2015

14.

„Poradenstvo a mediácia“ –
VÚC Bratislava, Trnava,
Trenčín, Nitra

7 000 €

02. 03. 2015

15.

Poradenstvo a mediácia pre
spotrebiteľov v Prešovskom,
Košickom, Banskobystrickom
a Žilinskom kraji

7 000 €

18.

Prvá pomoc ASBK

7 000 €

02. 03. 2015

19.

ASBK - zastupovanie
spotrebiteľa

7 000 €

02. 03. 2015

20.

Infocentrum spotrebiteľa

6 030 €

02. 03. 2015

SPOLU:

103 729,84 €

02. 03. 2015

nedostatočná metodológia
realizácie projektu
Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, nedá sa posúdiť
odborná spôsobilosť
zúčastnených osôb, slabé
personálne zabezpečenie
s ohľadom na deklarovaný počet
podnetov spotrebiteľov,
nedostatočný popis operačnej
kapacity, nedostatočná
metodológia realizácie projektu,
nereálnosť rozpočtu s ohľadom
na počet podnetov, slabé
rozpracovanie celkového
zabezpečenia projektu
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, nedá sa posúdiť
odborná spôsobilosť
zúčastnených osôb, slabé
personálne zabezpečenie
s ohľadom na deklarovaný počet
podnetov spotrebiteľov,
nedostatočný popis operačnej
kapacity, nedostatočná
metodológia realizácie projektu,
nereálnosť rozpočtu s ohľadom
na počet podnetov, slabé
rozpracovanie celkového
zabezpečenia projektu
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, nie je uvedené kedy
bude prevádzkované on line a
hot-line poradenstvo – chýbajú
dni a presné časy, nedostatočná
metodológia realizácie projektu
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, nedá sa posúdiť
odborná spôsobilosť
zúčastnených osôb, slabé
personálne zabezpečenie, úzka
špecializácia len na finančného
spotrebiteľa, nie je uvedené kedy
bude prevádzkované on line a
hot-line poradenstvo – chýbajú
dni a presné časy
Cieľom projektu je zastupovanie
spotrebiteľov na súde, chýba
propagácia, rozpočet nie je
v súlade s predloženou výzvou,
slabé personálne zabezpečenie,
chýba popis prípadov, slabý
prínos pre spotrebiteľov, úzka
špecializácia len na zastupovanie
finančného spotrebiteľa,
Cieľom projektu je poradenstvo
a mediácia, prevádzka hot-line
poradenstva nie je v súlade
s predloženou výzvou,
nedostatočná metodológia
realizácie projektu, neúmerne
vysoké náklady na niektoré
položky režijných nákladov
v rozpočte projektu

Asociácia finančne
hendikepovaných
Združenie slovenských
spotrebiteľov

Združenie slovenských
spotrebiteľov

OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

Asociácia bankových
klientov

Asociácia bankových
klientov

OZ Ľudia ako vy

