008270/2021/OSMRR-2

Výzva
na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v znení
dodatku č. 1 zo dňa 14. septembra 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl.
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“)
vyhlasuje
„výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
(ďalej len „výzva“) “
Kód výzvy

8270/2021/OSMRR

Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy

15. 03. 2021

Termín na podanie žiadostí

15. 04. 2021

1. Účel poskytnutia dotácie
Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja1.
2. Vyhlasovateľ výzvy, Gestorský útvar výzvy a Poskytovateľ dotácie
Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom
je Sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“). Poskytovateľom dotácie je ministerstvo.
3. Oprávnené aktivity
Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t.j. činnosti, ktoré
nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis).

Podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja
a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch
pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
1

Zoznam oprávnených aktivít:
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných,
kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov
Príklad: Identifikácia lokálnych zdrojov a ich udržateľné využívanie miestnymi
komunitami, napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom
miestnou komunitou.
b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov,
podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít
Príklad: Aktivity podporujúce rozvoj marginalizovaných komunít, napr. vzdelávanie
nezamestnaných
mladých
Rómov,
zlepšenie
hygienickej
úrovne
detí
z marginalizovaných rómskych komunít.
c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu
Príklad: Aktivity zlepšujúce dostupnosť služieb pre seniorov, handicapovaných, mládež,
napr. tvorba konceptov zdieľaného bývania, projekty inklúzie a spolupráce medzi
seniormi, handicapovanými, marginalizovanými a väčšinovou spoločnosťou.
d) rozvoj turistickej infraštruktúry
Príklad: Budovanie verejne dostupnej doplnkovej infraštruktúry – altánkov, lavičiek,
oddychových miest, náučných tabúľ, značení, prístupu k turisticky atraktívnym miestam.
e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a
sídiel
Príklad: Ochrana, oprava a rekonštrukcia pamiatok, drobnej infraštruktúry potrebnej
k verejným kultúrnym aktivitám.
f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry regiónu
Príklad: Protipovodňové zádrže, zveľaďovanie okolia miest a obcí, revitalizácia zelene,
remízok, ochrana vtáctva.
g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho
správania obyvateľstva
Príklad: Komunitné aktivity vedúce k súdržnosti obyvateľov, projekty spolupráce v
komunitách a medzi komunitami.
h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
Príklad: Aktivity zamerané na prevenciu, ochranu zdravia, zdravotnú osvetu, ako aj
zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pod.
4. Oprávnené výdavky a oprávnené obdobie vzniku výdavkov
Oprávnené výdavky sú bližšie vyšpecifikované v Metodickej príručke pre žiadateľa na
predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (viď. prílohu č. 2 výzvy).
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Oprávnené obdobie vzniku výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31.03.2022 s výnimkou miezd,
platov, služobných príjmov a pod. podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorých oprávnené obdobie je do 31. 12. 2021.
5. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1
zákona o podpore regionálneho rozvoja:
a)
regionálna rozvojová agentúra,
b)
slovenská časť euroregiónu,
c)
európske zoskupenie územnej spolupráce,
d)
občianske združenie,
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.
6. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 2 110 178 eur.
7. Výška dotácie
Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur.
Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.
8. Povinné prílohy k žiadosti
Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v § 2 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky
č. 226/2018 Z. z. zo dňa 16. júla 2018 (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt
a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja.
9. Spôsob predkladania žiadostí
Žiadosť a jej povinné prílohy musia byť úplné a vyplnené vo všetkých častiach presne,
jednoznačne, zrozumiteľne a podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou
žiadateľa a doručené ministerstvu do termínu uvedeného vo výzve.
Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami sa predkladá:
a) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy2. Žiadosť a všetky jej prílohy
jednotlivo musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom3 s označením
predmetu podania „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja,
8270/2021/OSMRR“. Žiadateľ zároveň zasiela prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy žiadosť a jej povinné prílohy aj vo formáte *.docx, *.xlsx
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
3
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice
1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
2
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Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk
b) osobne alebo prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia regionálneho rozvoja
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Žiadateľ predkladá vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu so všetkými povinnými
prílohami v jednom origináli. Za dátum predloženia žiadosti je považovaný dátum na
poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti. Ak žiadateľ predkladá žiadosť osobne,
rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne ministerstva. Žiadosť musí byť odovzdaná
v jednej uzavretej a nepriehľadnej obálke alebo obale, ktorá/-ý musí byť označená/-ý
takto: „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja,
8270/2021/OSMRR“.
Žiadateľ zároveň zasiela žiadosť a jej povinné prílohy vo formáte *.docx, *xlsx v
rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu vyzva2021@vicepremier.gov.sk.
Žiadateľ, ktorý podáva elektronicky podpísanú žiadosť a jej prílohy v termíne spôsobom podľa
písm. a) získa dodatočných päť (5) bonusových bodov k celkovému bodovému hodnoteniu
kritérií uvedených v bode č. 13 tejto výzvy.
Za úplnú žiadosť (vrátane jej povinných príloh) môže žiadateľ získať ďalších dodatočných päť
(5) bonusových bodov k celkovému bodovému hodnoteniu kritérií uvedených v bode č. 13 tejto
výzvy.
Splnenie nároku na dodatočné bonusové body si môžete skontrolovať prostredníctvom prílohy
č. 7 tejto výzvy.
10. Kontakty na účely konzultácií
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja
ministerstva na adresu vyzva2021@vicepremier.gov.sk.
11. Podmienky poskytnutia dotácie
•
Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola
podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy.
•
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
•
Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu
oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
•
Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi
ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
výzvy.
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12. Komisia
O výške poskytnutej dotácie rozhoduje podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerka investícií“) na základe
hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jej poradným orgánom.
Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút
a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerka investícií.
13. Kritériá hodnotenia žiadostí
Odborná hodnotiaca komisia posudzuje predložené žiadosti podľa nasledujúcich kritérií:
 Územný alebo cezhraničný vplyv: komplexné využívanie vnútorného rozvojového
potenciálu územia; rozvoj hospodárstva v regióne s cieľom vytvárať nové pracovné miesta
a stabilizovať ohrozené pracovné miesta; rozvoj ľudských zdrojov; uľahčenie a podpora
územnej spolupráce;
Prínos na lokálnu ekonomiku,
Vytváranie alebo udržanie pracovných miest,
Zaangažovanosť miestnych komunít,
Súlad s regionálnymi a miestnymi stratégiami (PHRSR a pod.).
 Uskutočniteľnosť: adekvátnosť zvolených postupov, metód a činností na uskutočnenie
projektu; dostatočné kapacity žiadateľa na realizáciu projektu; primeranosť, oprávnenosť,
reálnosť a hospodárnosť výdavkov na realizáciu projektu vrátane odôvodnenia
jednotlivých položiek rozpočtu projektu;
Využívanie, zachovávanie a rozvoj miestnych zdrojov,
Využitie inovatívnych postupov a riešení,
Hospodárnosť a efektívnosť plánovaných výdavkov.
 Udržateľnosť: využiteľnosť výsledkov po skončení projektu a dlhodobá udržateľnosť
projektu;
Realizované výsledky sú udržateľné aj po skončení financovania projektu
z dotácie.
Bodové hodnotenie jednotlivých kritérií je uvedené v hodnotiacom formulári (viď. príloha č. 6
výzvy).
14. Prílohy k výzve sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa
Prílohy pre žiadateľa týkajúce sa podania žiadosti o poskytnutie dotácie
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie a povinné prílohy k žiadosti:
1.1. Popis projektu podľa § 2 ods.1 písm. a) vyhlášky,
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1.2. Plán aktivít projektu a celkový rozpočet podľa § 2 ods.1 písm. b) vyhlášky,
1.3. Plán činnosti podľa § 2 ods.1 písm. c) vyhlášky,
1.4. Čestné vyhlásenie žiadateľa podľa § 2 ods.1 písm. e) vyhlášky a § 8a ods. 5
osobitného predpisu4,
1.5. Profesijný štruktúrovaný životopis zamestnancov žiadateľa podieľajúcich sa
na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje podľa § 2 ods.1 písm. g) vyhlášky,
1.6. Žiadateľ, ktorý žiada o poskytnutie dotácie na aktivity spojené najmä s výstavbou
(stavebné práce), rekonštrukciou (úpravy) a modernizáciou nehnuteľností,
infraštruktúry, verejných priestranstiev a pod. predkladá podľa § 2 ods.1 písm. d)
vyhlášky aj:
a) zoznam čísel listov vlastníctva s uvedením dotknutých parcelných čísel,
b) doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je
vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou
projektu,
c) právoplatné stavebné povolenie alebo potvrdenie stavebného úradu o ohlásení
stavby,
d) fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,
e) stavebné výkresy stavby.
Ďalšie prílohy pre žiadateľa
2. Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2021,
3. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie a jej prílohy,
4. Logo ministerstva,
5. Štatút hodnotiacej komisie,
6. Hodnotiaci formulár člena hodnotiacej komisie,
7. Zoznam „checklist“ k podaniu úplnej žiadosti a jej príloh.
V Bratislave dňa
Veronika Remišová
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR

§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
4
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