Výzva
na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
v znení Dodatku č. 1 z 10. decembra 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

12861/2021/OSMRR

Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy

06.10.2021

Termín na podanie žiadostí

05.11.2021

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
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu.
Oprávnené aktivity sú podľa §3 ods. 2 písm. i), j) a n) zákona o podpore regionálneho rozvoja:
1. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme
kapitálových výdavkov;

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

Príklad: Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií (napr. cesty, mosty,
cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody
a pod.)
alebo
2. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme
bežných výdavkov;
Príklad: Údržba a obnova miestnych komunikácií bez technického zhodnotenia (napr.
cesty, mosty, cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky,
schody a pod.)
alebo
3. rozvoj cestovného ruchu vo forme bežných výdavkov;
Príklad: rozvoj turistickej infraštruktúry napr. obnova a údržba verejne dostupnej
doplnkovej infraštruktúry k turisticky atraktívnym miestam, obnova a údržba kultúrnych
pamiatok a pamätníkov;
alebo
4. realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie
environmentálnej infraštruktúry regiónu vo forme bežných výdavkov.
Príklad: zelené opatrenia
Obsahom oprávnených aktivít sú nehospodárske činnosti alebo hospodárske činnosti
s preukázaním lokálneho charakteru (t.j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám štátnej
a minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu2).
4. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore
regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný
v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o podpore NRO“) a ktorému uplynula účinnosť akčného plánu podľa
§4 zákona o podpore NRO k 31. 12. 2020.
5. Oprávnené miesto realizácie projektu
Predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity podľa bodu 3 tejto výzvy, ktoré budú
realizované výlučne v jednom alebo viacerých najmenej rozvinutých okresoch, a to v:

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
2
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

okrese Kežmarok,
okrese Lučenec,
okrese Poltár,
okrese Revúca,
okrese Rimavská Sobota,
okrese Rožňava,
okrese Sabinov,
okrese Sobrance,
okrese Svidník,
okrese Trebišov,
okrese Veľký Krtíš,
okrese Vranov nad Topľou.

6. 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).
Oprávnené obdobie vzniku bežných výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2022 (pre aktivitu
č.2, č.3 a č.4).
Oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022 (pre
aktivitu č.1).
7. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 16 580 000 eur,
z toho:
2 000 000 eur bežné výdavky,
14 580 000 eur kapitálové výdavky.
Objem finančných prostriedkov vyčlenených pre:
a) oprávnenú aktivitu č. 1 je 14 580 000 eur vo forme kapitálových výdavkov;
b) oprávnenú aktivitu č. 2 je 1 000 000 eur vo forme bežných výdavkov;3
c) oprávnenú aktivitu č. 3 je 500 000 eur vo forme bežných výdavkov;4
d) oprávnenú aktivitu č. 4 je 500 000 eur vo forme bežných výdavkov.5
8. Výška dotácie
Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 40 000,00 eur.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 250 000,00 eur.

V prípade nevyčerpania alokácie na aktivitu č.2 si poskytovateľ vyhradzuje právo presunúť nevyčerpanú alokáciu
do alokácie na aktivitu č.3 alebo na aktivitu č.4.
4
V prípade nevyčerpania alokácie na aktivitu č.3 si poskytovateľ vyhradzuje právo presunúť nevyčerpanú alokáciu
do alokácie na aktivitu č.2 alebo na aktivitu č.4.
5
V prípade nevyčerpania alokácie na aktivitu č.4 si poskytovateľ vyhradzuje právo presunúť nevyčerpanú
alokáciu do alokácie na aktivitu č.2 alebo na aktivitu č.3.
3
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Podiel spolufinancovania pre:
a) obce do 500 obyvateľov vrátane 6 je 0% alebo
b) obce nad 500 obyvateľov je 5%.
9. 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.
10. 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 len jedným spôsobom, a to:
a) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy7.
Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk. Žiadosť podpísaná kvalifikovaným
elektronickým podpisom8 a všetky jej prílohy musia byť zaslané vo formáte *.pdf s
označením predmetu podania „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho
rozvoja, 12861/2021/OSMRR“. Zároveň žiadateľ vyplní krátky online registračný
formulár k žiadosti tu: https://forms.office.com/r/K5EZmWP4SK9.
Žiadateľ, ktorý predloží podpísanú žiadosť a všetky jej prílohy a zároveň vyplní krátky online
registračný formulár k žiadosti v termíne do 20.10.2021 získa dodatočných desať (10)
bonusových bodov k celkovému bodovému hodnoteniu kritérií uvedených v bode č. 14 tejto
výzvy. Do úvahy sa berie dátum a čas doručenia uvedený v doručenke.
11. Kontakty na účely konzultácií
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja
ministerstva na adresu vyzvanro@mirri.gov.sk.
Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo poskytovateľa, na
ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou
výzvou.

Počet obyvateľov k 31.12.2020 v oprávnených obciach (t.j. stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci
obdobia) uverejnený na http://datacube.statistics.sk/ . Zoznam je uvedený v prílohe č.8 výzvy.
7
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.
8
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).
9
Vyplnenie registračného formulára bez predloženia žiadosti a jej príloh v termíne na podanie žiadosti
ministerstvu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa nepovažuje za podanie žiadosti.
6
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12. Podmienky poskytnutia dotácie
• Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
• Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe podpísanej žiadosti,
ktorá bola podaná v súlade s častou 10 výzvy. V opačnom prípade bude vylúčená
žiadosť.
• Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi, ktorého žiadosť obsahuje
nehospodárske činnosti alebo hospodárske činnosti s preukázaním lokálneho
charakteru, v opačnom prípade bude vylúčená jeho žiadosť (viď. príloha č. 3 výzvy).
• Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť, v opačnom
prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
• Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy žiadať dotáciu v jednej žiadosti len na
jednu oprávnenú aktivitu podľa časti 3 výzvy, v opačnom prípade bude vylúčená jeho
žiadosť.
• Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi
ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4
výzvy.
13. 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 (viď. príloha č. 5 výzvy).
14. Kritériá hodnotenia žiadostí
Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo
výzve na podanie žiadosti, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť
a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho
rozvoja. Zoznam hodnotiacich kritérií a ich bodový rozsah je uvedený v prílohe č. 6 výzvy.
15. Zmena a zrušenie výzvy
Poskytovateľ je oprávnený výzvu zmeniť, a to v prípade:
a) navýšenia objemu disponibilných finančných prostriedkov uvedených v časti 7
výzvy;
b) presúvania nevyčerpanej alokácie medzi aktivitami č. 2 až č. 4;
c) predĺženia oprávneného obdobia vzniku a použitia oprávnených výdavkov
uvedeného v časti 6 výzvy.
Poskytovateľ informuje o zmene výzvy zverejnením oznámenia na webovom sídle.
Poskytovateľ je oprávnený výzvu zrušiť, a to v prípade,:
a) že nie je prejavený záujem zo strany žiadateľov;
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b) že sa rozhodne poskytnúť objem disponibilných finančných prostriedkov na
riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu10
v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja.
Poskytovateľ informuje o zrušení výzvy zverejnením oznámenia na webovom sídle.
V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr.
vyplývajúce z potreby úpravy technických náležitostí vybraných vzorových formulárov príloh
žiadosti alebo iných častí výzvy alebo dokumentov týkajúcich sa výzvy) takéto zmeny
nepredstavujú zmenu výzvy a o vykonaných úpravách poskytovateľ informuje žiadateľov
zverejnením na webovom sídle.
Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo poskytovateľa, na
ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou
výzvou.
16. 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,
1.2. Plán aktivít projektu a celkový rozpočet podľa § 2 ods.1 písm. b) vyhlášky pre:
a) 1.2a pre aktivitu č.1, alebo
b) 1.2b pre aktivitu č.2, č.3 a č.4,
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 predpisu11,
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)
vyhlášky12 aj:

§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
§ 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.
12
Žiadateľ môže predložiť kópie príloh uvedených v § 2 ods.1 písm. d) vyhlášky, a zároveň čestne prehlásiť, že
kópie sú vyhotovené z originálov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 2 ods. 2 vyhlášky alebo úradných
osvedčených kópií, ktoré spĺňajú podľa § 2 ods. 2 vyhlášky. Po vyzvaní poskytovateľom žiadateľ musí doložiť
originály alebo úradne osvedčené kópie príloh, ktoré spĺňajú podmienky uvedené § 2 ods. 2 vyhlášky.
10
11
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a) doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je
vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou
projektu,
b) právoplatné stavebné povolenie alebo potvrdenie stavebného úradu o ohlásení
stavby,
c) fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,
d) 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. Metodické usmernenie - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci,
4. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie a jej prílohy,
5. Štatút hodnotiacej komisie,
6. Hodnotiaci formulár člena hodnotiacej komisie,
7. Logo ministerstva,
8. Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12.2020 v oprávnených obciach,
9. Zoznam odporúčaných merateľných ukazovateľov.

V Bratislave dňa

............................................................
Veronika Remišová
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
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