Vyhodnotenie žiadostí podľa zákona č. 181/2011 Z. z., nepridelená dotácia v roku 2011
Číslo
žiadosti
2.

Spotrebiteľské poradenské
centrum ADR v Košickom
kraji

6 800 €

Dátum
neschválenia
žiadosti
17. 08. 2011

4.

Zastupovanie spotrebiteľov v
konaní pred súdmi – „Podávanie
žalôb na súdy“ (PŽS)

8 000 €

17. 08. 2011

5.

ADR- poradenstvo a mediácia

49 670 €

17. 08. 2011

6.

Riešenie spotrebiteľských sporov
cestou ADR a podávaním žalôb
na súdy (ADR a PŽS)

72 000 €

17. 08. 2011

12.

Projekt na poskytnutie dotácie
spotrebiteľskému združeniu na
rok 2011

80 000 €

17. 08. 2011

13.

Vzdelávanie a informovanie
v ochrane spotrebiteľa

8 000 €

17. 08. 2011

14.

Efektívnejšie uplatňovanie
spotrebiteľských práv rozšírením
poradenstva a mediácie

7 912 €

17. 08. 2011

15.

Efektívnejšie uplatňovanie
spotrebiteľských práv
zatupovaním spotrebiteľov na
súdoch
Spokojný spotrebiteľ = Úspešný

7 970 €

17. 08. 2011

8 000 €

17. 08. 2011

18.

Názov projektu

Požadovaná
suma

Dôvod
neschválenia žiadosti

Žiadateľ dotácie

Nedostatočný časový
harmonogram kontaktnej
osoby; externé zabezpečenie
projektu uvedeným
mediátorom nepovažuje
komisia za vhodné, vzhľadom
na skúsenosti z realizácie
projektu ADR z roku 2010.
Rozpočet projektu nie je
v súlade s vyhlásenou výzvou,
v rozpočte je nepomer medzi
odmenou advokáta a odmenou
pre administratívu,
telekomunikačné služby sú
naplánované na celý rok
a projekt môže byť
realizovaný najskôr od
1.9.2011.
Nesúlad s vyhlásenou výzvou
v termíne realizácie projektu;
iba externé personálne
a odborné zabezpečenie
realizácie projektu; vysoké
finančné náklady na nájom,
telefón, manažéra projektu,
ekonomicko – hospodárskeho
pracovníka projektu.
Nesúlad žiadosti s vyhlásenou
výzvou (spojenie tém
Poradenstvo a mediácie a
Zastupovanie spotrebiteľov
v konaní pred súdmi).
Neuvedené ciele projektu,
nerozpracovaný obsah
projektu; neuvedená činnosť
členov združenia; neuvedená
operačná kapacita združenia
na realizáciu projektu;
nerozpracované metodológia
projektu; neuvedený rozpočet
projektu; nerozpracovaný
prínos projektu pre
spotrebiteľa.
Nedostatočný súlad obsahu
projektu a jeho nedostatočné
rozpracovanie;
nešpecifikovaná personálna
a odborná spôsobilosť
združenia; nedostatočne
rozpracovaná metodológia
realizácie projektu; neuvedená
reálnosť rozpočtu projektu
vzhľadom na časový
harmonogram a nedostatočne
uvedený prínos projektu pre
spotrebiteľa.
Neuvedené prepojenie medzi
osobou 1. kontaktu
a mediátorom, nesúlad
s rozpočtom projektu na 2
poradenské centrá a výškou
požadovanej dotácie.
Chýbajúce externé odborné
zabezpečenie projektu;

Spoločnosť ochrany
spotrebiteľov (S.O.S.)

Cieľ projektu je poradenstvo

OMBUDSPOT, združenie na

Asociácia užívateľov
služieb

Asociácia užívateľov
služieb

Asociácia užívateľov
služieb

Združenie na ochranu občana
spotrebiteľa HOOS

Spotrebiteľský inštitút

Asociácia spotrebiteľských
subjektov Slovenska

Asociácia spotrebiteľských
subjektov Slovenska

predajca, Prešovský kraj

20.

Spokojný spotrebiteľ = Úspešný
predajca, Žilinský kraj

8 000 €

17. 08. 2011

21.

Spokojný spotrebiteľ = Úspešný
predajca, Banskobystrický kraj

8 000 €

17. 08. 2011

24.

Spokojný spotrebiteľ = Úspešný
predajca, Trnavský kraj

8 000 €

17. 08. 2011

26.

Poznajte a využívajte práva
spotrebiteľov

8 000 €

17. 08. 2011

a mediácia, združenie uvádza
mimosúdne riešenie sporov,
mediáciu iba resp.; chýba
dostatočné externé personálne
a odborné zabezpečenie
projektu; na 4 mesiace je
plánovaný vysoký nájom až
300 € mesačne.
Cieľ projektu je poradenstvo
a mediácia, združenie uvádza
mimosúdne riešenie sporov,
mediáciu iba resp. na 4
mesiace je plánovaný vysoký
nájom až 300 € mesačne.
Cieľ projektu je poradenstvo
a mediácia, združenie uvádza
mimosúdne riešenie sporov,
mediáciu iba resp. na 4
mesiace je plánovaný vysoký
nájom až 300 € mesačne
Cieľ projektu je poradenstvo
a mediácia, združenie uvádza
mimosúdne riešenie sporov,
mediáciu iba resp..; na 4
mesiace je plánovaný vysoký
nájom až 300 € mesačne.
Neprimeranosť výšky odmien
pre lektorov, personálne
a odborná spôsobilosť
orientovaná na úzku skupinu
členov; prínos pre spotrebiteľa
na lokálnej úrovni.

ochranu práv spotrebiteľov

OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

