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Úrad vlády Slovenskej republiky podľa 

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

predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“), v nadväznosti na výnos Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

zo 6. februára 2015 č. 05935/2015/D170-OKSRR/7602-M, 

v y h l a s u j e 

 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

Vyhlasovateľ 

výzvy 
Úrad vlády Slovenskej republiky 

Gestorský útvar 

výzvy 
Sekcia regionálneho rozvoja (SRR) 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

23. augusta 2017 

Termín na 

podanie žiadostí  
30. septembra 2017 

Cieľ  Podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja je cieľom podpory 

regionálneho rozvoja: 

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. 

Účely 

poskytnutia 

dotácie  

1. Na účely tejto výzvy v oblasti podpory regionálneho rozvoja sa podporujú podľa 

§ 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja tieto činnosti: 

a) podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou 

regionálneho rozvoja podľa § 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja,  

b) organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít 

zameraných na problematiku rozvoja regiónov, 

c) vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti 

regionálneho rozvoja,  

d) uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých 

foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,  

e) príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu. 

 

2. Na účely tejto výzvy je podpora regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 2 zákona 

o podpore regionálneho rozvoja zameraná na: 

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, 

kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov, 

b) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho 

produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta 

a stabilizovať ohrozené pracovné miesta, 

c) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie 

a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce, 
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d) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, 

podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít, 

e) rozvoj cestovného ruchu, 

f) medzištátnu, cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti regionálneho 

rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja, 

g) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov 

a sídiel, 

h) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie 

kvality života na vidieku. 

Oblasť podpory 

 

V zmysle cieľov výzvy, podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja je 

možné žiadať dotáciu na podporu  projektov v nasledovných oblastiach: 

1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja 

 

Výkon informačných, koordinačných a podporných aktivít a spracovanie akčného plánu 

rozvoja pre okres, 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 1,4-násobku priemernej miery evidovanej 

nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. 

2. Špecializované aktivity zamerané na realizáciu, metodickú a koordinačnú    

podporu konkrétnych projektov 

 

Realizácia alebo metodická a koordinačná podpora realizácie inovatívnych a pilotných 

projektov v oblastiach, ktoré sú uvedené v bode 2 časti „Účely poskytnutia dotácie“.  

Súčasťou aktivity musí byť spracovanie všeobecného postupu realizácie a riadenia 

projektu, spolu so závermi a vyhodnotením, ktoré umožní využiť získané skúsenosti pre 

podporu regionálneho rozvoja na Slovensku. 

 

Táto aktivita zahŕňa komplexný súbor činností vykonávaných za účelom prípravy 

a implementácie rozvojových zámerov. Prioritne budú podporované aktivity na podporu 

projektov, ktoré budú mať priamy alebo nepriamy vplyv na vznik nových pracovných 

miest v súlade s § 3 ods. 1 písm. c) zákona o podpore regionálneho rozvoja. 

3. Vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych 

kapacít v oblasti regionálneho rozvoja 

 

a) organizovanie vzdelávacích podujatí zameraných na zvýšenie ľudských kapacít, 

b) zakladanie združení aktérov v území na realizáciu aktivít regionálneho rozvoja, 

c) sprístupňovanie pozitívnych príkladov praxe, vrátane príkladov zo zahraničia. 

 

Podporené budú prioritne projekty, ktoré budú mať jasne zadefinovaný regionálny 

význam. 

Dotáciu možno žiadať na podporu projektu, ktorý zahŕňa jednu alebo viaceré oblasti 

podpory.  

Okruh 

oprávnených 

subjektov 

územnej 

spolupráce  

Dotáciu možno poskytnúť subjektu územnej spolupráce, okrem prvého roku jeho 

činnosti, ktorým je podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja: 

a) regionálna rozvojová agentúra 

b) slovenská časť euroregiónu, 

c) európske zoskupenie územnej spolupráce, 
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d) občianske združenie,  

e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

f) obec,  

g) vyšší územný celok. 

Žiadateľ podľa písmena a) až e) musí byť minimálne 1 kalendárny rok pred podaním 

žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) zapísaný v registri vedenom vecne 

a miestne príslušným orgánom verejnej správy a minimálne 1 kalendárny rok pred 

podaním žiadosti vykonávať činnosti podľa § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho 

rozvoja, čo preukáže predložením výročnej správy za predchádzajúci rozpočtový rok. 

Žiadateľ podľa písm. a) musí spĺňať podmienky podľa § 14 zákona o podpore 

regionálneho rozvoja. 

Finančné 

prostriedky 

vyčlenené na 

výzvu 

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na podporu v oblasti 

regionálneho rozvoja je 1 110 178,00 eur.  

Z tejto sumy je vyčlenených pre oblasti podpory 1 a 2 spolu 832 634,00 eur a pre oblasť 

podpory 3 je vyčlenených 277 544,00 eur. 

Výška dotácie Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur. 

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 20 000,00 eur. 

Výška 

požadovaného 

spolufinancova

nia projektu 

z vlastných 

alebo iných 

zdrojov 

Minimálna výška spolufinancovania projektu (z vlastných alebo iných zdrojov), na ktorý 

je dotácia požadovaná, je najmenej 10 % z celkovej výšky požadovanej dotácie. 

 

Ak dotácia nebude poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie. 

Povinné prílohy 

k žiadosti 

Všetky nižšie uvedené povinné prílohy sa predkladajú v origináli alebo v úradne 

osvedčenej fotokópii, nie staršie ako tri mesiace odo dňa predloženia žiadosti.  

Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 2 výzvy. 

Prílohou k žiadosti sú: 

a) popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja podľa § 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, 

podľa prílohy č. 3 výzvy, 

b) popis jednotlivých aktivít projektu podľa prílohy č. 4 výzvy,  

c) celkový rozpočet projektu podľa prílohy č. 5 výzvy,  

d) plán činnosti žiadateľa na príslušný rozpočtový rok, ak žiadateľom nie je obec alebo 

vyšší územný celok, podľa prílohy č. 6 výzvy, 

e) doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ak žiadateľom nie je obec alebo 

vyšší územný celok: 

i. výpis z registra vedeného vecne a miestne príslušným orgánom verejnej správy, 

ii. registrované stanovy organizácie, zriaďovacia listina, a pod. 

f) vyhlásenie žiadateľa o tom, že  

i. nie je v likvidácii,  

ii. nemá evidované nedoplatky voči vyššiemu územnému celku a obci, ak 

žiadateľom nie je obec alebo vyšší územný celok,  

iii. má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov vo 

výške určenej vo výzve,  

iv. je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty pre aktivity, ktoré sú 

predmetom projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,  

v. voči nemu nie je uplatnený nárok na vrátenie pomoci na základe 

predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie,  
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vi. nie je podnikom v ťažkostiach,  

vii. mu nebola poskytnutá pomoc de minimis; ak bola žiadateľovi počas troch 

predchádzajúcich rokov takáto pomoc poskytnutá, prílohou žiadosti je zoznam 

poskytovateľov a výška prijatej pomoci de minimis,  

g) vyhlásenie o partnerstve podľa prílohy č. 7 výzvy,  

h) profesijný štruktúrovaný životopis odborných pracovníkov a zamestnancov 

podieľajúcich sa na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje, 

i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom, a potvrdenie miestne príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá 

daňové nedoplatky, potvrdenie vydáva daňový úrad a colný úrad, 

j) potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je 

vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti 

nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

nevzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, 

k) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia1, 

l) potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil 

v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu2, 

m) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky 

poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po 

lehote splatnosti  

n) potvrdenie každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované 

nedoplatky poistného na zdravotné poistenie po lehote splatnosti, 

o) výpis z registra trestov preukazujúci, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest 

zákazu prijímať dotácie, subvencie alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie, 

p) výročná správa o činnosti za rok 2016; nevzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je 

subjektom verejnej správy, 

q) zmluva o zriadení účtu v banke, vystavená na meno žiadateľa,  

r) kópia dokladu, ktorý preukazuje ustanovenie do funkcie štatutárneho zástupcu 

žiadateľa (napr. vymenovací dekrét, zápis z rokovania príslušného orgánu, 

osvedčenie o zvolení, výpis z príslušného registra a pod.) a čestné vyhlásenie 

štatutárneho zástupcu o tom, že mu funkcia štatutárneho zástupcu trvá, nie staršie 

ako tri mesiace, 

s) kópia dokladu o pridelení IČO.  

 

Žiadateľ podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o podpore regionálneho rozvoja prikladá k 

žiadosti aj kópie výpisov z príslušných registrov členov žiadateľa, okrem obcí a vyšších 

územných celkov, resp. akýkoľvek iný doklad preukazujúci identifikáciu členov 

žiadateľa a ich sídlo. 

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch. Žiadosti, ktoré nebudú 

predložené na predpísaných formulároch budú odmietnuté. V žiadosti musia byť 

vyplnené všetky požadované údaje úplne,  presne, jednoznačne a zrozumiteľne. Žiadosť 

musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a predložená spolu so všetkými 

povinnými prílohami.  

                                                           
1 Napr. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. 

z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení zákona č. 125/2006 Z. z. 
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Lehota a spôsob 

predkladania 

žiadostí 

Formulár žiadosti a vzory formulárov a tlačív povinných príloh žiadosti sú súčasťou 

výzvy a nachádzajú sa na webovom sídle Úradu vlády SR 

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

 

V prípade predloženia žiadosti osobne alebo prostredníctvom poštovej služby, žiadateľ 

predkladá vytlačenú, opečiatkovanú 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“. 

 

Žiadosť sa doručuje na adresu uvedenú vo výzve do 30. septembra 2017.  

Adresa na 

predkladanie 

žiadostí 

Žiadosť je potrebné doručiť buď osobne do podateľne Úradu vlády SR alebo 

doporučene na adresu:  

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sekcia regionálneho rozvoja 

Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

 

Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente). 

 

Kontakty na 

účely 

konzultácií 

Otázky súvisiace s predmetom výzvy zasielajte sekcii regionálneho rozvoja na adresu: 

regionalnyrozvoj@vlada.gov.sk 

Podmienky 

poskytnutia 

dotácie 

 Postup pre poskytnutie dotácie je ustanovený Záväznou metodikou na predkladanie 

a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja na rok 2017, ktorá je prílohou č. 1 výzvy. 

 Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá 

bola podaná v súlade s výzvou. 

 Oprávneným žiadateľom je subjekt územnej spolupráce, ktorý predloží žiadosť 

spĺňajúcu podmienky ustanovené osobitnými predpismi3. 

 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 SR a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 8 

výzvy.  

 Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie kompletnej dokumentácie 

z vykonaného verejného obstarávania pred podpisom zmlúv s úspešnými 

uchádzačmi (alebo po uzatvorení zmlúv s úspešnými uchádzačmi, ak ich 

uzavretie predchádzalo oznámeniu o odporučení žiadosti o poskytnutie 

dotácie na ďalší schvaľovací proces) a kontrola zachovania zákonnosti 

postupu, resp. predloženie oznámenia, že sa na použitie dotácie zákon 

o verejnom obstarávaní nevzťahuje spolu s odôvodnením a preukázaním 

hospodárnosti pri použití dotácie, ak je uplatniteľné. 

                                                           
3 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona 

č. 309/2014 Z. z.  

http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
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 Podmienkou na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie so žiadateľom je absolvovanie 

semináru „Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania 

a prevencie korupcie“. O termíne a mieste konania semináru bude každý žiadateľ 

vopred písomne informovaný.  

Kritériá 

hodnotenia 

žiadostí 

Podľa § 13 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja odborná hodnotiaca komisia 

vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo výzve, pričom hodnotí 

územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov 

zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  

 

Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje predložené žiadosti podľa nasledujúcich 

kritérií: 

Hodnotiace kritérium Rozpätie 

bodového 

hodnotenia 

1. Územný/cezhraničný vplyv 0-40 

1.1 Komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu 

územia 
0-10 

1.2 Rozvoj hospodárstva v regióne s cieľom vytvárať nové 

pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta 
0-10 

1.3 Rozvoj ľudských zdrojov 0-10 

1.4 Uľahčenie a podpora územnej spolupráce 0-10 

2. Uskutočniteľnosť 0-40 

1.1 Vhodnosť zvolených postupov, metód a činností na 

uskutočnenie projektu 
0-10 

1.2 Žiadateľ má dostatočné kapacity na realizáciu projektu 0-10 

1.3 Primeranosť, oprávnenosť, reálnosť, hospodárnosť 

a nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu vrátane 

odôvodnenia jednotlivých položiek rozpočtu projektu 

0-20 

3. Udržateľnosť 0-20 

3.1 Realizované výsledky sú udržateľné aj po skončení financovania 

z tejto výzvy 
0-10 

3.2 Využiteľnosť výsledkov projektu v období po skončení projektu, 

spätná väzba 
0-10 

Celkový počet pridelených bodov pre hodnotený projekt 100 

 

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

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

Komisia O výške poskytnutej dotácie rozhoduje vedúci Úradu vlády SR na základe hodnotenia 

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 SR. 

 

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. 

 

Prílohy 

zverejnené na 

1. Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, 



Číslo výzvy: 1/SRR/2017 

7 

 

webovom sídle 

Úradu vlády SR 

2. vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho 

rozvoja pre subjekty územnej spolupráce, 

3. popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja podľa § 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja,  

4. plán aktivít projektu, 

5. celkový rozpočet projektu, 

6. plán činnosti žiadateľa na príslušný rozpočtový rok, 

7. vyhlásenie o partnerstve, 

8. vzor zmluvy o poskytnutí dotácie, 

9. hodnotiaci formulár člena odbornej hodnotiacej komisie. 

 

V Bratislave dňa 

 

Odsúhlasila:  

 

 

 

JUDr. Eva Zelizňaková, PhD. 

    generálna riaditeľka  

          sekcie regionálneho rozvoja 

 

 

 

Schválil: 

 

 

 

 

     Ing. Igor Federič  

   vedúci Úradu vlády  

  Slovenskej republiky 

 


