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Úrad vlády Slovenskej republiky podľa 

§ 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) 
v y h l a s u j e 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

1. Vyhlasovateľ 

výzvy 
Úrad vlády Slovenskej republiky 

2. Gestorský útvar 

výzvy 
Sekcia regionálneho rozvoja (SRR) 

3. Dátum 

vyhlásenia výzvy 
07. novembra 2018 

4. Termín na 

podanie žiadostí  
21. novembra 2018 

5. Účel 

poskytnutia 

dotácie  

Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho 

rozvoja.1  

6. Oprávnené 

aktivity 
1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja 

Výkon informačných, koordinačných a podporných aktivít a spracovanie akčného plánu 

rozvoja pre okres,  

a) v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu 

uchádzačov o zamestnanie, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky, bola v období za aspoň deväť kalendárnych 

štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich 

kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej 

nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie, a 

b) pre ktorý ku dňu 18. 06. 2018 nebol spracovaný akčný plán podľa zákona                    

č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

c) pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 

2017 alebo v roku 2018. 

7. Oprávnené 

obdobie vzniku 

nákladov 

01. 01. 2018 - 31. 03. 2019 s výnimkou osobných  výdavkov, ktorých obdobie vzniku 

je limitované do 31. 12. 2018 

8. Oprávnení 

žiadatelia 

Dotáciu možno poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o 

podpore regionálneho rozvoja.  

Žiadateľ podľa písmena a) až e) musí byť k dátumu predloženia žiadosti zapísaný v 

registri vedenom vecne a miestne príslušným orgánom verejnej správy a vykonávať 

aspoň jednu z činností podľa § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja. 

9. Finančné 

prostriedky 

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na podporu v oblasti 

regionálneho rozvoja na túto výzvu je 129 625,00 €.  

                                                           
1 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. 
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vyčlenené na 

výzvu 

10. Výška dotácie Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 35 000,00 eur. 

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur. 

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90%. 

11. Povinné 

prílohy k žiadosti 

Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú súčasťou Záväznej metodiky na 

predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja na rok 2018 (ďalej len „záväzná metodika“), ktorá je prílohou           

č. 1. výzvy a nachádza sa na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky 

http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.  

12. Lehota 

a spôsob 

predkladania 

žiadostí 

Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami sa predkladá v lehote uvedenej v časti 

4 výzvy  

1. do elektronickej schránky Úradu vlády Slovenskej republiky2 s označením 

predmetu „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja“, 

alebo  

 

2. prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sekcia regionálneho rozvoja 

Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

alebo osobne do podateľne Úradu vlády Slovenskej republiky.  

V tomto prípade žiadateľ predkladá vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu so 

všetkými povinnými prílohami v jednom pevne zviazanom origináli. 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“. Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 

záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu 

výzva2018-2@vlada.gov.sk. 

13. Kontakty na 

účely konzultácií 

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja 

Úradu vlády Slovenskej republiky elektronickou poštou na adresu:  

vyzva2018-2@vlada.gov.sk  

14. Podmienky 

poskytnutia 

dotácie 

 Postup pre poskytnutie dotácie je ustanovený záväznou metodikou. 

 Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá 

bola podaná v súlade s  časťou 12 výzvy a prílohou č. 1 výzvy. 

 Oprávneným žiadateľom je subjekt územnej spolupráce v zmysle časti 8 výzvy, 

ktorý predloží žiadosť spĺňajúcu podmienky ustanovené osobitnými predpismi3 

a touto výzvou. 

 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť, v opačnom 

prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti. 

 Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi Úradom 

vlády Slovenskej republiky  a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený 

v prílohe č. 1 výzvy.  

                                                           
2 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).  
3 § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a § 17 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja. 

http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
mailto:výzva2018-2@vlada.gov.sk
mailto:vyzva2018-2@vlada.gov.sk
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15. Komisia O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky na 

základe odporučenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jeho poradným orgánom.  

Úlohy, členstvo, rokovanie odbornej hodnotiacej komisie a ďalšie skutočnosti súvisiace 

s jej činnosťou upravuje Štatút a rokovací poriadok odbornej hodnotiacej komisie 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorý schvaľuje vedúci Úradu vlády Slovenskej 

republiky. 

Odborná hodnotiaca komisia podľa § 13 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja 

vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených v tejto výzve, pričom hodnotí 

územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov 

zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

16. Kritériá 

hodnotenia 

žiadostí 

Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje predložené žiadosti podľa nasledujúcich 

kritérií: 

1. Územný/cezhraničný vplyv (maximálne 45 bodov); 

2. Uskutočniteľnosť (maximálne 35 bodov); 

3. Udržateľnosť (maximálne 20 bodov). 

Pri rozhodovaní o odporúčaní/neodporúčaní žiadosti/projektu sa prihliada len na tie 

žiadosti/projekty, ktoré dosiahli pri vyhodnotení najmenej 70 bodov. Postup hodnotenia 

a hodnotiaci formulár sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy. 

17. Prílohy 

zverejnené na 

webovom sídle 

Úradu vlády 

Slovenskej 

republiky  

1. Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, 

2. Štatút a rokovací poriadok odbornej hodnotiacej komisie v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja. 

 

 

V Bratislave dňa 06. novembra 2018 

 

Odsúhlasil:  

 
Ivan Ivančin,  

generálny riaditeľ 
sekcie regionálneho rozvoja 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
 

Schválil: 

 

Matúš Šutaj Eštok,  

vedúci Úradu vlády 

Slovenskej republiky 
 


