Zoznam neschválených žiadostí
o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov v roku 2021

Názov projektu

Fénix – poskytovanie
poradenstva
spotrebiteľom
a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
(téma č.1)

Viem, aké sú moje práva ?
(téma č. 1)

Poskytovanie poradenstva
spotrebiteľom
a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
(téma č. 1)

Poradenstvo a ochrana
spotrebiteľov v špecifickej
oblasti - spotrebiteľské
úvery
(téma č. 1)

Podvodný e-shop
(téma č. 2)

Žiadateľ

Združenie FÉNIX

Centrum podpory
VIDIA n. o.

Združenie na
ochranu práv
občana - AVES

CSP Michalovce

Spotrebiteľské
Centrum

Požadovaná
suma

11. 468,57 €

12. 060,00 €

35. 000,00 €

6. 500,00 €

10. 000,00 €

Dátum
neschválenia
žiadosti

Dôvod neschválenia žiadosti

10. 03. 2021

Komisia vytkla projektu jeho lokálne
zamerania
a regionálne obmedzenú dostupnosť
kontaktných miest. Ďalej členovia
komisie poukázali na výšku
požadovanej dotácie v pomere
k rozsahu služieb, celkovej plánovanej
realizácií a prínosu projektu, ktorý bol
hodnotený ako nedostatočný.

10. 03. 2021

Zástupcovia komisie sa zhodli na
viacerých nedostatkoch hodnoteného
projektu. Išlo napr. o nedostatočné
regionálne pokrytie, a teda zameranie
projektu predovšetkým na jeden región.
V projekte absentovala ďalej
propagácia projektu a pomer rozsahu
merateľného ukazovateľa
s požadovanou výškou dotácie bol
hodnotený ako neproporcionálny.

10. 03. 2021

Komisia vytkla projektu viaceré
nedostatky. Za nedostatočné komisia
považovala napr. informácie ku
kontaktným miestam, ktoré združenie
má v pláne sprístupniť po skončení
pandémie. Komisií chýbala bližšia
špecifikácia propagácie projektu
a projektu tiež vytýkali nedostatočnú
jasnosť a prehľadnosť.

10. 03. 2021

Podľa členov komisie nebol projekt
v plnej miere v súlade s výzvou, a to
z dôvodu plánovaného realizovania
seminárov, ktorých náklady boli
uvedené aj v navrhovanom rozpočte
projektu. Komisia ďalej vytkla nízku
inovatnívnosť projektu ako aj
nedostatočnú propagáciu, obmedzené
regionálne zameranie a nedostatočný
prínos projektu.

10. 03. 2021

Komisia považovala za slabé stránky
projektu nedostatočné rozpracovanie
a prínos pre spotrebiteľa. Absentoval
manuál, akým spôsobom sa bude
monitoring online e-shopov realizovať.
Negatívne hodnotené bolo tiež
personálne obsadenie projektu.

Kolektívne nakupovanie Twango
(téma č. 2)

Spotrebiteľské
Centrum

Spotrebiteľ pred výzvami
dnešnej doby
(téma č. 2)

OMBUDSPOT,
Združenie na
ochranu práv
spotrebiteľov

Digitálny spotrebiteľ
a udržateľná spotreba
(téma č. 2)

Spoločnosť
ochrany
spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad

10. 000,00 €

20. 000,00 €

20. 000,00 €

10. 03. 2021

Členovia komisie v rámci hodnotenia
projektu poukázali na viacero slabých
stránok, ako sú napr. nízka efektívnosť
a celkový prínos projektu. Ďalej
Komisia evidovala nedostatočný súlad
projektu s výzvou ako aj nevhodne
zvolený spôsob propagácie projektu.

10. 03. 2021

Komisia sa rozhodla neschváliť
predmetný projekt z dôvodu nízkej
efektívnosti, nedostatočného rozsahu
navrhovaných aktivít a otázneho
prínosu projektu.

10. 03. 2021

Členovia komisie mali výhrady
k hospodárnosti a efektívnosti projektu.
Ďalej negatívne vnímali len úzku
špecifikáciu produktov, ktoré mali byť
predmetom prieskumov v rámci
realizácie projektu.

Zelený spotrebiteľ
(Téma č. 2)

Združenie na
ochranu práv
občana - AVES

10. 000, 00 €

10. 03. 2021

Hodnotiaca komisia evidovala viaceré
výhrady k jasnosti, vecnosti
a zrozumiteľnosti projektu. Projekt
nekorešpondoval v plnom rozsahu
s vyhlásenou výzvou a celkový
prínos v oblasti ochrany spotrebiteľa
považovali členovia komisie za
nedostatočný.

SPOLU

-

135. 028, 57 €

-

-

