Vyhodnotenie žiadostí podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR
Nepridelená dotácia v roku 2014
Číslo
žiadosti

Názov projektu

Požadovaná
suma

1.

Pomoc spotrebiteľom v roku
2014 – PORADENSTVO
Prešovský, Košický,
Banskobystrický a Žilinský kraj

8 500 €

Dátum
neschválenia
žiadosti
25. 02. 2014

2.

Poznajte a využívajte práva
spotrebiteľov v každodennom
živote

3 000 €

25. 02. 2014

3.

Ochrana spotrebiteľov pri
realizácii realitných transakcií

8 500 €

25. 02. 2014

4.

„Poradenstvo“- VÚC Bratislava,
Trnava, Trenčín, Nitra

8 500 €

25. 02. 2014

5.

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

8 500 €

25. 02. 2014

6.

Vzdelávanie spotrebiteľov

3 000 €

25. 02. 2014

8.

Sprievodca spotrebiteľa
osobitného tovaru „LIEK“

3 500 €

25. 02. 2014

Dôvod
neschválenia žiadosti/ suma
dotácie
Cieľom projektu je poradenstvo,
v projekte nie je uvedené kto,
kedy a na akom čísle bude
prevádzkovať hot-line,
neefektívna metodológia
realizácie projektu
Cieľom projektu je vzdelávanie
spotrebiteľov, v projekte chýba
časový harmonogram realizácie
projektu, nie je uvedené
priestorové zabezpečenie
a územné zameranie na realizáciu
projektu, nedostatočná
propagácia projektu,
Žiadateľ nespĺňa podmienky
podľa ustanovení § 6 ods. 2
zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MH SR
Cieľom projektu je poradenstvo,
nedostatočné rozpracovanie
celkového zabezpečenia projektu,
nie je možné posúdiť odbornú
spôsobilosť zúčastnených osôb,
nedostatočná propagácia projektu,
prekrývajú sa časy poradenstva
s prevádzkou hot-line, nereálny
rozpočet pri navrhovanom počte
kontaktných miest
Cieľom projektu je poradenstvo,
nedostatočné rozpracovanie
celkového zabezpečenia projektu,
nie je možné posúdiť odbornú
spôsobilosť zúčastnených osôb,
nedostatočná propagácia projektu,
prekrývajú sa časy poradenstva
s prevádzkou hot-line, nereálny
rozpočet pri navrhovanom počte
kontaktných miest
Cieľom projektu je vzdelávanie
spotrebiteľov, chýba časový
harmonogram a metodológia
realizácie projektu, nedostatočná
dostupnosť pre širokú verejnosť,
nedostatočná propagácia projektu,
nie je určené kedy a kde sa bude
vzdelávacia aktivita konať, nie je
uvedený prínos pre spotrebiteľov,
nedostatočné rozpracovanie
celkového zabezpečenia projektu
Cieľom projektu je vzdelávanie
spotrebiteľov, chýba
rozpracovanie celkového
zabezpečenia projektu, nie je
uvedená operačná kapacita,
rozpočet projektu nie je v súlade
s výzvou, nedá sa posúdiť prínos
pre spotrebiteľov, nie je uvedený
časový harmonogram, nie je
zohľadnená zásada hospodárnosti
s prostriedkami zo štátnej dotácie,
nie je predpoklad pokračovania
v ďalšom období

Žiadateľ dotácie
OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

OMBUDSPOT, združenie na
ochranu práv spotrebiteľov

Asociácia realitných maklérov

Združenie slovenských
spotrebiteľov

Združenie slovenských
spotrebiteľov

Združenie slovenských
spotrebiteľov

Asociácia na ochranu
spotrebiteľov liekov

9.

Spotrebiteľské poradenstvo

8 500 €

25. 02. 2014

10.

Vzdelávanie spotrebiteľov

3 000 €

25. 02. 2014

11.

Len informovaný spotrebiteľ je
chránený – neformálne
vzdelávanie spotrebiteľov

3 000 €

25. 02. 2014

12.

Mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
a poradenstvo
západné Slovensko

8 499,92 €

25. 02. 2014

13.

Mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov
a poradenstvo
stredné a východné Slovensko
Zriadenie kontaktného miesta
SOS v Bratislave a certifikácia
internetových obchodov za
účelom kultivácie spotrebiteľskopodnikateľského prostredia

8 499,92 €

25. 02. 2014

SPOLU:

83 423,84 €

14.

8 424 €

25. 02. 2014

Cieľom projektu je poradenstvo,
chýba propagácia, rozpočet nie je
bližšie špecifikovaný, nedá sa
posúdiť odborná spôsobilosť
zúčastnených osôb, nie je uvedený
prínos pre spotrebiteľov, nie je
uvedené kto, kedy a na akom čísle
bude prevádzkovať hot-line
Cieľom projektu vzdelávanie
spotrebiteľov, slabá personálna
spôsobilosť, nie je možné posúdiť
odbornú spôsobilosť
prednášajúceho, slabý prínos pre
spotrebiteľov, slabá propagácia,
nie je uvedené technické
zabezpečenie projektu, téma
projektu bola zameraná len na
potraviny, obmedzená dostupnosť
pre spotrebiteľov, neuvedený
prínos pre spotrebiteľov
Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovení § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR
Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovení § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR

Spotrebiteľský inštitút

Žiadosť zamietnutá podľa
ustanovení § 11 ods. 1 zákona č.
71/2013 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MH SR
Cieľom projektu je poradenstvo,
chýba však fungujúce kontaktné
miesto, nie je uvedená personálna
a odborná spôsobilosť
zúčastnených osôb na realizáciu
projektu, nie je uvedená operačná
kapacita, ktorá závisí od
pridelenia dotácie, nie je uvedená
propagácia kontaktného miesta,
neuvedená dostupnosť a prínos
pre spotrebiteľa, nie je uvedené
kto, kedy a na akom čísle bude
prevádzkovať hot-line

Spotrebiteľské centrum
generácie 2000

Spotrebiteľský inštitút

Spotrebiteľské centrum
generácie 2000
Spotrebiteľské centrum
generácie 2000

SOS – ochrana spotrebiteľa

