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Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja 

najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 

rozvinutých okresov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1 

Predmet a účel úpravy 

1.  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“) vydáva metodiku prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja 

najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“) podľa § 4a ods. 4 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“). 

2. Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „okresný úrad“) pri príprave 

návrhu ročných priorít postupuje podľa tejto metodiky. 

3. Návrh ročných priorít obsahuje: 

a) zoznam aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v príslušnom kalendárnom 

roku podľa § 4a ods. 2 písm. a) zákona (ďalej len „zoznam aktivít“);  

b) zoznam projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku 

podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „zoznam projektov“). 

Čl. 2 

Zoznam aktivít 

1. Okresný úrad vytvorí návrh zoznamu aktivít v súlade s opatreniami akčného plánu 

schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) a na základe podnetov, 

návrhov a informácií od sociálno-ekonomických partnerov. 

2. Výbor pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „výbor“) prerokuje a schváli návrh 

zoznamu aktivít pred predložením na schválenie Rade pre rozvoj najmenej rozvinutého 

okresu (ďalej len „rada“). 

Čl. 3 

Zoznam projektov a spôsob predkladania projektov 

1. Okrem zoznamu aktivít vytvorí okresný úrad aj zoznam projektov financovaných alebo 

spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu ročných 

priorít. 

2. Okresný úrad zabezpečuje vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo 

spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“) podľa odseku 1. 

3. Okresný úrad požiada ministerstvo pred vyhlásením výzvy o informáciu o výške 

disponibilných finančných prostriedkoch pre výzvu. Tento údaj následne okresný úrad 

uvedie vo výzve (4. bod výzvy /príloha č. 1/). 

4. Okresný úrad na základe zoznamu aktivít schváleného výborom vypracuje návrh výzvy. 

5. Návrh výzvy obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1. 
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6. Návrh výzvy pred jej zverejnením prerokuje a schváli výbor. 

7. Okresný úrad následne zabezpečí zverejnenie výzvy schválenej výborom spolu 

s hodnotiacimi kritériami podľa prílohy č.1a na webovom sídle okresného úradu, prípadne 

aj iným verejne dostupným spôsobom. Zároveň okresný úrad požiada ministerstvo 

o zverejnenie predmetnej výzvy na webovom sídle nro.vicepremier.gov.sk.  

8. Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku podľa prílohy č. 2. Vyplnený formulár žiadosti zasiela v lehote uvedenej vo 

výzve: 

a)  elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej 

schránky okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie 

regionálneho príspevku“ alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy1) 

ako všeobecné podanie; alebo 

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu uvedenú vo 

výzve alebo osobne do podateľne okresného úradu. V tomto prípade žiadateľ zároveň 

zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou (e-mailom) na adresu 

uvedenú vo výzve okresného úradu. 

9. Okresný úrad vypracuje návod alebo informáciu o tom ako majú žiadatelia správne 

predkladať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku podľa odseku 8. 

10. Okresný úrad vedie register doručených žiadostí, ktorý zverejňuje a priebežne aktualizuje 

na svojom webovom sídle. Zároveň okresný úrad požiada ministerstvo o zverejnenie registra 

doručených žiadostí  na webovom sídle nro.vicepremier.gov.sk. 

11. Register doručených žiadostí zverejňovaný okresným úradom obsahuje údaje uvedené 

v prílohe č. 3. 

12. Okresný úrad po zaregistrovaní žiadosti za účelom vedenia registra podľa odseku 11 vykoná 

jej formálnu kontrolu a vypracuje kontrolný list podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 

najneskôr do  desiatich pracovných dní od jej doručenia. Okresný úrad sa pri kontrole 

náležitostí uvedených v žiadosti zameriava najmä na to, či: 

a) účel poskytnutia regionálneho príspevku je v súlade s vyhlásenou výzvou a v nej 

uvedenými aktivitami, 

b) účel poskytnutia regionálneho príspevku je v súlade s akčným plánom a v ňom 

uvedenými aktivitami, 

c) formulár žiadosti je vyplnený úplne a správne, 

d) žiadateľ je registrovaný v príslušnom registri a má oprávnenie na vykonávanie 

činností, ktoré sú predmetom žiadosti (napr. register neziskových organizácií, 

Obchodný register Slovenskej republiky), 

e) účel poskytnutia regionálneho príspevku, aktivity, harmonogram a spôsob 

financovania sú popísané, 

f) žiadateľ je oprávneným prijímateľom regionálneho príspevku podľa § 2 ods. 2 

zákona, 

g) pre kvantifikáciu predpokladaného výsledku predkladaného projektu boli použité 

merateľné ukazovatele v súlade s prílohou č. 4,  

h) žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 3 zákona, 

 
1) www.slovensko.sk, resp. http://podatelna.gov.sk 

http://www.slovensko.sk/
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i) je primerané uplatnenie výnimky podľa § 8 ods. 4 zákona, 

j) žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona, 

k) žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 9 zákona. 

13. V prípade nesplnenia podmienok podľa odseku 12 písm. c), e), g) a i) okresný úrad informuje 

žiadateľa o zistených skutočnostiach a vyzve ho na ich odstránenie v lehote nie kratšej ako 

sedem kalendárnych dní. Pokiaľ žiadateľ v stanovenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, 

okresný úrad žiadosť ponechá v registri doručených žiadostí s poznámkou „nesplnené 

podmienky“. Tieto žiadosti nebudú ďalej posudzované. Zároveň o tejto skutočnosti 

informuje žiadateľa. 

14. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v odseku 12 písm. a), b), d), f), h), j) a k)  

okresný úrad žiadosť ponechá v registri doručených žiadostí s poznámkou „nesplnené 

podmienky“. Tieto žiadosti nebudú ďalej posudzované. Zároveň o tejto skutočnosti 

informuje žiadateľa. 

15. Doručené žiadosti, ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v odseku 12 vrátane žiadostí, ktorých 

nedostatky boli odstránené podľa odseku 13, okresný úrad postúpi na hodnotenie 

hodnotiacej komisii. 

 
Čl. 4 

Postup hodnotenia žiadostí 

1. Na vyhodnotenie doručených žiadostí výbor zriadi hodnotiacu komisiu. 

2. Hodnotiaca komisia má najmenej troch členov a najviac päť členov. Členovia hodnotiacej 

komisie sú odborníci s preukázateľnými skúsenosťami v oblasti regionálneho rozvoja. 

3. Členmi hodnotiacej komisie sú: 

a) zástupca ministerstva, 

b) zástupca príslušného samosprávneho kraja, 

c) najmenej jeden a najviac traja zástupcovia okresu. 

4. Člena hodnotiacej komisie zastupujúceho ministerstvo vymenúva a odvoláva výbor na 

návrh generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja ministerstva. Člena hodnotiacej 

komisie zastupujúceho úrad samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva výbor na návrh 

riaditeľa úradu príslušného samosprávneho kraja. Členov hodnotiacej komisie zastupujúcich 

okres vymenúva a odvoláva výbor na návrh prednostu okresného úradu. 

5. Členstvo v hodnotiacej komisii je dobrovoľné. Členovia hodnotiacej komisie plnia 

povinnosti vyplývajúce im z členstva v hodnotiacej komisii bez nároku na odmenu. 

6. Členstvo v hodnotiacej komisii je nezastupiteľné a neprevoditeľné. 

7. Člen hodnotiacej komisie ani jemu blízka osoba2) nesmie byť 

a) členom výboru, 

b) žiadateľom alebo osobou zaujatou voči žiadateľovi, 

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, 

d) spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, 

e) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ 

spoločníkom, akcionárom alebo členom, 

f) konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.3) 

 
2)  § 116 a  117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
3) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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8. Členstvo v hodnotiacej komisii zaniká 

a) vzdaním sa funkcie člena hodnotiacej komisie, 

b) odvolaním z funkcie člena hodnotiacej komisie, 

c) smrťou člena hodnotiacej komisie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, 

d) skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovnoprávneho pomeru člena 

hodnotiacej komisie v organizácii, ktorú v hodnotiacej komisii zastupuje, 

e) zrušením hodnotiacej komisie. 

9. Prvé rokovanie hodnotiacej komisie zvoláva prednosta okresného úradu. 

10. Členovia hodnotiacej komisie si na prvom rokovaní spomedzi seba zvolia predsedu 

nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

11. Predseda hodnotiacej komisie 

a) zodpovedá za činnosť hodnotiacej komisie, 

b) zvoláva rokovanie hodnotiacej komisie, 

c) vedie rokovanie hodnotiacej komisie, zodpovedá za kvalitu práce hodnotiacej 

komisie a za objektívnosť pri posudzovaní žiadostí, 

d) zodpovedá za vypracovanie uznesenia hodnotiacej komisie a zápisnice z rokovania 

hodnotiacej komisie. 

12. Hodnotiaca komisia je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. Ak nie je možné zabezpečiť účasť nadpolovičnej väčšiny členov 

na rokovaní hodnotiacej komisie, predseda hodnotiacej komisie zvolá do piatich 5 

pracovných dní nové rokovanie hodnotiacej komisie. 

13. Rokovanie hodnotiacej komisie je neverejné. 

14. Na rokovaní hodnotiacej komisie predseda informuje členov o výške disponibilných 

prostriedkov na príslušnú prioritnú oblasť akčného plánu. Pri príprave zoznamu projektov 

ročných priorít na posledný rok realizácie akčného plánu výška disponibilných finančných 

prostriedkov nie je členená na prioritné oblasti, aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný 

zostatok regionálneho príspevku určený pre daný okres. 

15. Hodnotiaca komisia pri posudzovaní žiadostí posudzuje transparentné kritéria uvedené 

v prílohe č. 1a s dôrazom na  vytváranie nových a udržateľných pracovných miest a rozvoj 

najmenej rozvinutého okresu.  

16. Každý člen hodnotiacej komisie hodnotí jednotlivé žiadosti v rozmedzí 0 - 100 bodov, 

pričom každé kritérium hodnotí podľa bodového rozpätia uvedeného v prílohe č.1a.  Každý 

člen hodnotiacej komisie vypracuje zdôvodnenie svojho hodnotenia a odporúčanie, resp. 

navrhne zmeny k posudzovanej žiadosti. Následne hodnotiaca komisia vypracuje výsledné 

bodové hodnotenie k žiadosti ako aritmetický priemer bodov pridelených každým členom 

hodnotiacej komisie k danej žiadosti a stanoví poradie žiadostí na základe bodového 

hodnotenia. Na prijatie hodnotenia žiadosti je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov hodnotiacej komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu 

hodnotiacej komisie. 

17. Zápisnica z rokovania hodnotiacej komisie obsahuje prezenčnú listinu členov, zoznam 

žiadostí s bodovým hodnotením a ďalšie informácie súvisiace s priebehom rokovania. 

Zápisnicu z rokovania hodnotiacej komisie predkladá predseda hodnotiacej komisie 

predsedovi výboru. 

18. Výbor na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie prerokuje zoznam žiadostí 

s bodovým hodnotením a schváli zoznam projektov, na základe ktorého schváli návrh 
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ročných priorít, z čoho vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží okresnému úradu.  

19. Výbor podporí také žiadosti, ktoré získali v hodnotiacom procese najvyšší počet bodov, 

najmenej však 70 bodov a to do výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu podľa 

čl. 3 odseku 3. V odôvodnených prípadoch môže výbor podporiť aj také žiadosti, ktoré v 

hodnotiacom procese získali menej ako 70 bodov. Písomné odôvodnenie je súčasťou 

zápisnice rokovania výboru a obsahuje najmä: zdôvodnenie rozhodnutia podporiť projekt, 

ktorý získal v hodnotiacom procese menej ako 70 bodov, pričom  výbor uvedie v zápisnici 

konkrétne dôvody, v rámci ktorých kritérií sa nestotožňuje s hodnotením hodnotiacej 

komisie. 

 

Čl. 5 

Predloženie návrhu ročných priorít Rade pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu 

1. Návrh ročných priorít spolu so zápisnicou predkladá okresný úrad po schválení výborom 

rade na predpísanom formulári podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6. 

2. Okresný úrad zašle kompletne vyplnený návrh ročných priorít sekretariátu rady najneskôr 

do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, pre ktorý sú ročné priority 

navrhované. Ministerstvo môže na základe opodstatnenej žiadosti okresného úradu 

rozhodnúť o neskoršom termíne predloženia návrhu ročných priorít rade pri dodržaní 

zákonnej lehoty uvedenej v § 4a ods. 5 zákona. Návrh ročných priorít predkladá okresný 

úrad prostredníctvom zaslania do elektronickej schránky ministerstva s označením predmetu 

„Návrh ročných priorít“. V prípade, že sekretariát rady zistí v predloženom materiáli 

nezrovnalosti, okresný úrad je povinný tieto nezrovnalosti odstrániť v lehote stanovenej 

sekretariátom rady. 

3. Okresný úrad predloží ministerstvu radou prerokovaný návrh ročných priorít najneskôr 

do 31. októbra kalendárneho roka. 

4. Okresný úrad predloží ministerstvu spolu s návrhom ročných priorít podľa odseku 3 všetky 

žiadosti, ktoré sú zaradené do návrhu ročných priorít a zápisnicu z príslušného rokovania 

výboru. 

5. Doručené návrhy ročných priorít ministerstvo  predloží na interné pripomienkové konanie, 

medzirezortné pripomienkové konanie a následne ich predloží na rokovanie vlády SR.  

6. Po schválení návrhu ročných priorít okresu vládou SR okresný úrad aktualizuje informáciu 

o štádiu spracovania žiadostí v registri predložených žiadostí. 

Čl. 6 

Aktualizácia a návrh zmien ročných priorít 

1. Okresný úrad môže predložiť ministerstvu radou prerokovaný návrh zmien schválených 

ročných priorít spolu so zápisnicou spravidla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka 

po prerokovaní radou, pričom ustanovenia o predkladaní návrhu ročných priorít sa použijú 

primerane. 

2. Žiadosti, ktoré neboli zaradené do návrhu ročných priorít z dôvodu výšky disponibilných 

prostriedkov alebo nesplnenia podmienok, môžu byť opätovne posudzované pri návrhu 

zmeny schválených ročných priorít. V prípade žiadostí, ktoré neboli zaradené do návrhu 

ročných priorít z dôvodu nesplnenia podmienok, je podmienkou opätovného posudzovania 
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pri návrhu zmeny schválených ročných priorít odstránenie nedostatkov, na základe ktorých 

neboli tieto žiadosti zaradené do hodnotenia. 

3. Žiadosti, ktoré neboli zaradené do návrhu ročných priorít z dôvodu zastavenia vybavovania 

žiadostí o regionálny príspevok ministerstva na základe nesplnenia podmienok podľa § 8 a 

9 zákona, môžu byť opätovne posudzované pri návrhu zmeny schválených ročných priorít. 

4. Okresný úrad informuje žiadateľov, ktorých žiadosti neboli zaradené do zoznamu projektov 

ročných priorít ani po aktualizácii ročných priorít, o ich vyradení a aktualizuje register 

predložených žiadostí. 

5. Predložený návrh zmien ročných priorít zohľadňuje aktuálnu výšku disponibilných 

prostriedkov podľa Čl. 4 ods. 14 ku dňu prerokovania návrhu aktualizácie ročných priorít 

okresu oznámenú ministerstvu. 

Čl. 7 

Hodnotenie plnenia akčných plánov 

1. Predseda výboru predkladá rade každoročne priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu 

rozvoja najmenej rozvinutého okresu  a jeho ročných priorít podľa § 5 ods. 9 písm. e) zákona 

s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov akčného plánu a ročných priorít poskytnutého 

regionálneho príspevku do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok podľa 

odporúčaného vzoru uvedeného v prílohe č. 7.  

2. Výbor taktiež vypracúva stanoviská k spôsobu a rozsahu plnenia akčného plánu a ročných 

priorít v súlade s § 5 ods. 9 písm. d) zákona a predložiť ich rade. 

 

Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej 

rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 25. 06. 2020. 

 

Čl. 9 

Účinnosť 

 

Táto metodika nadobúda účinnosť 27 augusta 2021. 

 

 

                      ..................................................... 

Veronika Remišová  

ministerka investícii, regionálneho rozvoja 

a informatizácie  
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Zoznam príloh: 

1. Vzor výzvy na predkladanie projektov. 

1a. Transparentné kritéria pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku. 

2. Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt. 

3. Vzor registra doručených žiadostí. 

4. Zoznam merateľných ukazovateľov projektu. 

5. Vzor kontrolného listu. 

6. Vzor návrhu ročných priorít. 

7. Odporúčaný vzor návrhu hodnotenia. 



Príloha č. 1 k metodike 

Číslo výzvy: X/OÚ ../20.. 

1 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÝ ÚRAD ............................ 

adresa ........................................................ 

 

podľa 

Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu 

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 „metodika“) 

 

v y h l a s u j e 

 

výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných                          

z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)    

1. Vyhlasovateľ     

výzvy 
 

2. Dátum 

zverejnenia výzvy 
 

3. Termín na 

podanie žiadostí1) 
 

4. Finančné 

prostriedky 

vyčlenené na výzvu 

v rámci 

jednotlivých aktivít 

a prioritných 

oblastí2)  

 

5. Minimálna  

a maximálna výška 

regionálneho 

príspevku 

Minimálna výška regionálneho príspevku je 20 000,00 eur. 

Maximálna výška regionálneho príspevku je XX XXX,XX eur.  

6. Aktivity 

a prioritné oblasti 

AP 

 

7. Oprávnené 

obdobie vzniku 

nákladov3) 

 

8. Oprávnení 

predkladatelia 

projektov4) 

(žiadatelia) 

a) regionálna rozvojová agentúra, 

b) slovenská časť euroregiónu, 

c) európske zoskupenie územnej spolupráce,5) 

d) občianske združenie, 

e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
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f) obec, 

g) vyšší územný celok, 

h) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až g), 

i) fyzické osoby – podnikatelia. 

9. Kontakty pre 

účely konzultácií6) 

 

10. Spôsob 

predkladania 

žiadostí7) 

 

11. Zoznam 

neoprávnených 

výdavkov 

Medzi výdavky nesmú byť zaradené neoprávnené výdavky: 

a) splácanie leasingu, úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých pôžičiek, 

b) krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti tretích osôb,  

c) úhrada výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu, 

d) úhrada dane z pridanej hodnoty, ak si prijímateľ môže uplatniť odpočítanie dane 

z pridanej hodnoty, a to aj v prípade, ak ju prijímateľ v skutočnosti nezíska späť, 

e) odmeny (§118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov),  

f) nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne,  

g) výdavky na odstupné a odchodné, 

h) mzdové náklady zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na realizácii projektu,  

i) pomerná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu 

zamestnanca na danom projekte, 

j) cestovné za použitie taxi služby, 

k) výdavky na súdne a správne poplatky, 

l) výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o regionálny 

príspevok na projekt z predchádzajúcich rokov, 

m) výdavky na poistenie osôb a majetku, havarijné poistenie vozidla, 

n) výdavky na krytie majetkovej účasti v inej právnickej osobe alebo na založenie 

alebo zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej alebo príspevkovej 

organizácie, 

o) bankové poplatky, 

p) výdavky na nákup kolkov a cenín, 

q) výdavky určené výlučne na vypracovanie projektovej dokumentácie a zámerov 

k rôznym stavbám alebo rekonštrukciám, na ktoré nie je  zabezpečené ďalšie 

financovanie zo strany žiadateľa, 

r) výdavky na štúdie uskutočniteľnosti k projektom, na ktoré nie je  zabezpečené 

ďalšie financovanie zo strany žiadateľa. 

12. Kritéria8)  Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových a 

udržateľných  pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu. 

Hodnotiaca komisia posudzuje kritériá, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a.  

13. Relevantné 

stratégie zverejnené 
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na webovom sídle 

okresného úradu 9) 

 

 

 

V ..................... dňa 

 

 ..............................  

 prednosta 

 Okresného úradu ......... 

1) Odporúčaná lehota je 4 týždne od zverejnenia. 
2 ) Pri príprave zoznamu projektov ročných priorít na posledný rok realizácie akčného plánu výška disponibilných finančných 

prostriedkov nie je členená na prioritné oblasti, aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný zostatok regionálneho príspevku 

určený pre daný okres. 
3) Od 1. januára príslušného roka, pre ktorý je návrh ročných priorít pripravovaný.  
4) Môže byť upravené aj konkrétnejšie v prípade špecifických prioritných oblastí alebo opatrení avšak v súlade s Akčným 

plánom. 
5) Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
5) Žiadateľ ma právo požiadať pri kompletizácii žiadosti o technickú podporu centrum podpory regionálneho rozvoja 

v príslušnom najmenej rozvinutom okrese alebo iný touto činnosťou poverený subjekt. 
6) Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa prílohy č. 2  

(https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#metodicke-usmernenia-a-statuty), ktorý zasiela v lehote 

uvedenej vo výzve: 

a) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s 

označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku“ alebo prostredníctvom ústredného portálu 

verejnej správy (www.slovensko.sk) ako všeobecné podanie; alebo 

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu okresného úradu uvedenú vo výzve alebo osobne do 

podateľne okresného úradu. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou 

poštou na adresu uvedenú vo výzve okresného úradu. 
8) Kritéria sú uverejnené vyhlasovateľom spolu s výzvou. 
8) Toto pole je voliteľné, napr. môže ísť o stratégiu rozvoja cestovného ruchu v rámci okresu. 

                                                           

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/index.html#metodicke-usmernenia-a-statuty
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P.č. Hodnotiace kritérium
Typ 

kritéria 

Max. počet 

bodov

P.č. 

podkritéria
Hodnotiace podkritérium Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

0 Nie.

5 Áno.

0 Projekt nevytvára udržateľné pracovné miesto.

3 Pomer > 40 tis. Eur.

6 35 tis. eur <= Pomer =< 40 tis. Eur.

10 Pomer < 35 tis. Eur.

0 Projekt nevytvára pracovné miesto pre UoZ.

3 Vytvorenie jedného (1) pracovného miesta pre UoZ.

6 Vytvorenie dvoch až štyroch (2-4) pracovných miest pre UoZ.

10
Vytvorenie päť (5) a viac ako päť (>5) pracovných miest pre 

UoZ.

0 Nie.

5 Áno.

0

Projekt je v súlade s akčným plánom avšak chýbajú prínosy 

pre najmenej rozvinutý okres.  Realizácia projektu neprispieva 

k ekonomickému, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju najmenej 

rozvinutého okresu. 

3

Projekt rieši aktuálny problém, avšak nemá priamy vplyv na 

najmenej rozvinutý okres. Realizácia projektu minimálne 

prispieva k ekonomickému, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju 

najmenej rozvinutého okresu.

5

Projekt identifikuje aktuálny problém v realizovanej oblasti a 

výrazne napomôže k plneniu cieľa akčného plánu. Realizácia 

projektu má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres. 

Realizácia projektu prispieva k ekonomickému, sociálnemu a 

kultúrnemu rozvoju najmenej rozvinutého okresu.

1.2

1.5

Transparentné kritéria

pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

Prínos, vhodnosť a účelnosť 

projektu
bodové 35

Vytvára projekt minimálne jedno udržateľné pracovné miesto (ÚPM)?

Poznámka: V prípade podpory hospodárskej činnosti je povinné obdobie udržateľnosti 

pracovného miesta určené v príslušných schémach pomoci. V prípade podpory nehospodárskej 

činnosti je povinné obdobie udržateľnosti pracovného miesta jeden rok po ukončení realizácie 

projektu. 

1

1.1

Aký je pomer požadovanej výšky regionálneho príspevku v prepočte na jedno pracovné miesto?

Poznámka: Pomer je podiel výšky regionálneho príspevku k počtu vytvorených pracovných miest 

(Pomer= Výška RP : Počet ÚPM)

Prispieva projekt k znižovaniu miery nezamestnanosti okresu a to tým, že pracovné miesta sú 

obsadené uchádzačmi o zamestnanie (UoZ)*? 

* § 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.

Je aspoň jedno vytvorené miesto obsadené znevýhodnením uchádzačom o zamestnanie (ZUoZ)*?

* § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.

Aký je prínos predloženého projektu k rozvoju najmenej rozvinutého okresu?

1.3

1.4
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Transparentné kritéria

pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

P.č. Hodnotiace kritérium
Typ 

kritéria 

Max. počet 

bodov

P.č. 

podkritéria
Hodnotiace podkritérium Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

0
Žiadateľ neuviedol informácie vo východiskovej situácii a 

nedostatočne odôvodnil potrebu realizácie projektu.

3
Žiadateľ uviedol iba základné informácie vo východiskovej 

situácii a čiastočne odôvodnil potrebu realizácie projektu.

5
Žiadateľ uviedol komplexne informácie vo východiskovej 

situácii a dôkladne odôvodnil potrebu realizácie projektu.

0
Aktivity projektu neriešia problém stanovený vo východiskovej 

situácii. Aktivity v projekte nie sú v súlade s cieľmi a 

výsledkami projektu.

1
Z projektu vyplýva, že navrhované aktivity a činnosti sú u 

žiadateľa nedostatočné (obsahujú vážne nedostatky) a 

dosiahnutie cieľov projektu je málo pravdepodobné.

3
Aktivity projektu obsahuj nedostatky, ktoré nie sú závažného 

charakteru.  Dosiahnutie cieľov projektu jeho realizáciou je 

vysoko pravdepodobne.

5

Realizácia navrhovaných činností a aktivít výraznou mierou 

prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov. Všetky hlavné 

aktivity projektu sú odôvodnené z pohľadu východiskovej 

situácie, sú zrozumiteľne definované a ich realizáciou sa 

dosiahnu plánované ciele projektu. Reálnosť dosiahnutia 

cieľov je veľmi vysoká.

0

Žiadateľ neuviedol postup realizácie projektu a nedisponuje 

potrebnými podkladovými materiálmi (napr. projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, súhlasy s realizáciou, 

nájomné zmluvy a pod.).

3

Žiadateľ uviedol iba základný postup realizácie projektu. 

Žiadateľ čiastočne disponuje potrebnými podkladovými 

materiálmi ( napr. projektová dokumentácia, stavebné 

povolenie, súhlasy s realizáciou, nájomné zmluvy a pod.).

5

Žiadateľ uviedol konkrétne činnosti potrebné k zrealizovaniu 

projektu. Žiadateľ disponuje potrebnými podkladovými 

materiálmi ( napr. projektová dokumentácia, stavebné 

povolenie, súhlasy s realizáciou, nájomné zmluvy a pod.) 

0
Ukazovatele nezodpovedajú plánovaným aktivitám alebo nie 

sú v súlade s Prílohou č. 4 metodiky. 

3

Ukazovatele čiastočne zodpovedajú plánovaným aktivitám. Na 

základe merateľných ukazovateľov je možné kvantifikovať 

výsledky projektu. Spôsob dosiahnutia merateľného 

ukazovateľa nie je definovaný. 

5

Ukazovatele zodpovedajú plánovaným aktivitám. Na základe 

merateľných ukazovateľov je možné kvantifikovať výsledky 

projektu. Spôsob dosiahnutia merateľného ukazovateľa je 

definovaný. 

2.3

2.1

2.4

20bodové
Spôsob realizácie / 

uskutočniteľnosť projektu 

Je postup realizácie projektu jasne definovaný? 

Do akej miery sú aktivity projektu previazané na dosiahnutie cieľov?

Poznámka: Posudzuje sa vnútorná logika projektu, t.j. či sú aktivity projektu zvolené na základe 

východiskovej situácie, či sú zrozumiteľne definované a či zabezpečujú dosiahnutie plánovaných 

cieľov projektu.

2

Ako žiadateľ zhodnotil východiskovú situáciu vo svojej žiadosti?

Vhodnosť a dostatočnosť stanovených merateľných ukazovateľov pre kvantifikáciu 

predpokladaného výsledku projektu?

Poznámka: Povinné a odporúčané merateľné ukazovatele sú uvedené v Prílohe č. 4 metodiky.

2.2
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Transparentné kritéria

pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

P.č. Hodnotiace kritérium
Typ 

kritéria 

Max. počet 

bodov

P.č. 

podkritéria
Hodnotiace podkritérium Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

0
Žiadateľ neuviedol položky, ktoré budú predmetom 

financovania projektu.

5
Žiadateľ uviedol všeobecné kategórie položiek, ktoré budú 

predmetom financovania projektu.

10
Žiadateľ uviedol konkrétne položky, ktoré budú predmetom 

financovania projektu.

0

Menej ako 50 % celkových oprávnených výdavkov je 

primeraných, hospodárnych a efektívnych a spĺňa cieľ 

minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality 

výstupov.

5

Menej ako 85 % celkových oprávnených výdavkov a viac ako 

50 % celkových oprávnených výdavkov je primeraných, 

hospodárnych a efektívnych a spĺňa cieľ minimalizácie 

nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov.

10
85 % a viac celkových oprávnených výdavkov je primeraných, 

hospodárnych a efektívnych a spĺňa cieľ minimalizácie 

nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov.

P.č. Hodnotiace kritérium
Typ 

kritéria 

Max. počet 

bodov

P.č. 

podkritéria
Hodnotiace podkritérium Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

0 Nie.

10 Áno.

3.1

3 Rozpočet a efektívnosť nákladov bodové 20

3.2

Sú navrhované výdavky primerané, hospodárne a efektívne? 

Poznámka: Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu a či 

zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase. Uvedené sa overuje prostredníctvom napr. 

zrealizovaného verejného obstarávania, vykonaného prieskumu trhu alebo ďalších nástrojov na 

overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (napr. znalecký posudok). V prípade 

identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (napr. z titulu neúčelnosti alebo 

nehospodárnosti) sa v procese odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov 

projektu adekvátne zníži.

Sú navrhované výdavky potrebné na realizáciu projektu? 

4 Prevádzková kapacita žiadateľa 10bodové 4.1

Má žiadateľ vytvorené dostatočné podmienky pre implementáciu projektu?

Poznámka: Žiadateľ preukazuje prevádzkovú kapacitu žiadateľa vo východiskovej situácii v  5. 

časti žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku. 
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Transparentné kritéria

pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

P.č. Hodnotiace kritérium
Typ 

kritéria 

Max. počet 

bodov

P.č. 

podkritéria
Hodnotiace podkritérium Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

0
Projekt  a jeho výsledky sú neudržateľné po skončení 

realizácie.

2
Je predpoklad, že výsledky projektu budú čiastočne 

udržateľné.

5
Je predpoklad, že výsledky projektu budú udržateľné a/alebo 

využiteľné do budúcnosti.

0 Nie.

3 Áno.

0 Nie.

4 Áno.

0 Nie.

3 Áno.

100Celkový počet bodov: 

bodové5 Udržateľnosť projektu

5.3 Prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti najmenej rozvinutého okresu?

5.4 Má projekt pozitívny vplyv na životné prostredie alebo kvalitu života obyvateľov?

15 5.2 Prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a k rastu jeho pridanej hodnoty?

Do akej miery budú výsledky projektu udržateľné a/alebo využiteľné po skončení realizácie 

projektu?

Poznámka: Vrátane posudzovania udržateľnosti pracovných miest po skončení povinnej doby 

udržateľnosti pracovného miesta.

5.1



  

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku 

Identifikačné číslo:. . . . . . . . . . . . 

1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA1) 

Názov žiadateľa2)   

Právna forma3)  

Registrácia 
zapísaný v Registri ........, vedenom...., registračné číslo: ....., dátum registrácie: 
...... 

Sídlo   

Okres  

IČO  

DIČ  

Štatutárny orgán   

Kontaktné údaje žiadateľa 
e-mail:4) 

tel.: 

Kontaktná osoba 
e-mail:5) 

tel.: 

Názov banky  

Číslo účtu v tvare IBAN6)  

Elektronická schránka 
aktívna na doručovanie7) 

Áno☐  Nie☐ 

Platca DPH Áno☐  Nie☐ 

Veľkosť podniku 8) Vyberte položku. 

Štatistická klasifikácia 
ekonomickej činnosti (SK 
NACE)9) 

 

 

2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENIAMI AKČNÉHO PLÁNU 

Aktivita10)  

 

3. ÚDAJE O PROJEKTE 

Názov projektu  

Účel poskytnutia 
regionálneho príspevku11) 

 

Hlavná projektová 
aktivita12) 

 

Miesto realizácie13)   

Doba realizácie14)   

 

4. FINANCOVANIE PROJEKTU  (V EUR) 

Celkové oprávnené výdavky na projekt15) .... eur 

z toho požadovaný regionálny 
príspevok 

.... eur 

z toho vlastné zdroje .... eur 

Intenzita žiadaného RP v %16) .....% 

Ďalšie zdroje financovania17)  

  



5. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU  

Základné informácie o projekte: 

Cieľová skupina: 

Východisková situácia: 

Prínos k realizácii akčného plánu: 

Informácie o umiestnení stavby a vlastníckom alebo inom práve k pozemku a k stavbe:18)  
(číslo parcely, katastrálne územie, druh pozemku, číslo listu vlastníctva, nájomná zmluva – je potrebné predložiť) 

 
Pripravenosť projektu na realizáciu: 
(uvedú sa informácie o stave verejného obstarávania, vydaného stavebného povolenia/ohlásenia stavby, súhlase mestského/obecného 
zastupiteľstva s realizáciou projektu). 

 
Informácia, či ide o jednu z fáz komplexnejšieho projektu:19) 
 
Informácie k posúdeniu hospodárskej  činnosti:20) 

 

Mesiace 1 mes. 2 mes. 3 mes. 4 mes. 5 mes. 6 mes. 7 mes. 8 mes. 9 mes. 10 mes. 11 mes. 12 mes. priemer 

Počet 
prac. 
miest 

           
 

 

V prípade hospodárskej činnosti sa uvádzajú počty pracovných miest v podniku 12 mesiacov pred podaním žiadosti o RP. Prvým mesiacom sa rozumie mesiac 
pred podaním žiadosti o RP. 

 

6. POPIS REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU21)   

Aktivita 1: 
 
 
 
 
 
Aktivita 2:  
 
 

 
 

 

7. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU 

7.A POVINNÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 

Názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaná hodnota Rok 

Počet priamo podporených pracovných miest z toho: 

Vyberte položku. počet   

Vyberte položku. počet   

Vyberte položku. počet   

Vyberte položku. počet   

Vyberte položku. počet   

Počet nepriamo podporených pracovných miest počet   

7.B ODPORÚČANÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE22) 

Názov merateľného ukazovateľa Merná jednotka Plánovaná hodnota Rok 
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7.C UDRŽATEĽNOŤ PROJEKTU 

Žiadateľ uvedie akým spôsobom budú výsledky projektu dlhodobo udržateľné z finančnej stránky, vrátane dlhodobej udržateľnosti 
pracovných miest po skončení realizácie projektu. 
Ďalej žiadateľ popisuje:  

a) ako prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiadateľa a k rastu jeho pridanej hodnoty, 
b) ako prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti najmenej rozvinutého okresu, 
c) aký má projekt vplyv na životné prostredie. 

 

8. HARMONOGRAM ČERPANIA REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU23) 

Typ výdavku 
Regionálny 

príspevok v roku 
N24) 

Regionálny príspevok v 
rokoch (N+1) + (N+2) + 

(N+3) + (N+4) 

Regionálny 
príspevok spolu 

Bežné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kapitálové výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

9. RÁMCOVÝ ROZPOČET PROJEKTU25)   

Typ výdavku 
Oprávnené výdavky 

v roku N 

Oprávnené výdavky v 
rokoch (N+1) + (N+2) + 

(N+3) + (N+4) 

Oprávnené výdavky 
spolu 

50X – Spotrebované nákupy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

51X – Služby 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

52X - Osobné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

01X – Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

021 - Obstaranie stavieb 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

02X – Dlhodobý hmotný majetok 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu bežné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu kapitálové výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

10. UPLATNENIE VÝNIMKY  

V rámci projektu si uplatňujem výnimku vyplývajúcu z § 8 ods. 4 zákona 336/2015 Z. z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), t. j. poskytnutie regionálneho príspevku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa § 8 ods. 3 písm. 

a) až c) a e) zákona.  

Ak áno, popíšte dôvod uplatnenia výnimky:  

Vyberte 

položku. 

 

11. VYHLÁSENIE PREDKLADATEĽA  

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v predkladanej žiadostí o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé 

a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Podpisom tohto čestného vyhlásenia 

podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, udeľujem súhlas so 

spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov spracovateľovi v rámci činností súvisiacich s realizáciou 

akčného plánu. 

 



V......................................., dňa.............................. 

 

 
 
 

 

Odtlačok pečiatky žiadateľa  
(ak je vyhotovená) 

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa  
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Vysvetlivky 

1) Identifikačné údaje žiadateľa uvedené v žiadosti budú použité v Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku 
(ďalej len „zmluva“), v prílohách zmluvy, zúčtovacích dokladoch a ďalších súvisiacich dokumentoch. 
2) Uvádza sa celý názov žiadateľa tak, ako je zapísaný v príslušnom registri. 
3) Uvádza sa právna forma tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. 
4)Táto adresa bude používaná na zasielanie oficiálnej elektronickej komunikácie s okresným úradom alebo 
poskytovateľom regionálneho príspevku.  
5) Táto adresa bude používaná na pracovnú elektronickú komunikáciu s okresným úradom alebo poskytovateľom 
regionálneho príspevku. 
6) Uvádza sa číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN. Na účely poskytnutia regionálneho príspevku sa nevyžaduje 
vytvorenie osobitného bankového účtu. 
7) Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou 
správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe a je uprednostňovaným 
spôsobom komunikácie. 
8) Uvádza sa veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov/ročného obratu alebo celkovej ročnej súvahy. Obce sa 
pre účely posúdenia intenzity spolufinancovania hospodárskej činnosti považujú za veľký podnik. 
9) Uvádza sa klasifikácia ekonomickej činnosti - http://www.nace.sk/ (návod na určenie SK NACE 
https://neotax.eu/sk/sk/blog/ako-zistim-kod-zivnosti-sk-nace-do-danoveho-priznania). 
10) Uvádza sa aktivita v rámci vyhlásenej výzvy. 
11)Uvádza sa bezprostredný a udržateľný úžitok realizácie aktivít projektu spolufinancovaných regionálnym 
príspevkom pre špecifikované cieľové skupiny (napr. zvýšenie kapacity základnej školy ....... v jednozmennej 
prevádzke, zvýšenie návštevnosti ....oblasti cestovného ruchu).  
12) Napr. rekonštrukcia základnej školy, výstavba novej budovy, výstavba rozhľadne. 
13) Uvádza sa miesto realizácie projektu, ktorý má byť podporený regionálnym príspevkom (napr. názov 
obce/obcí, mikroregiónu a pod.). 
14) Doba realizácie projektu, na ktorý sa požaduje poskytnutie regionálneho príspevku, musí byť v súlade s akčným 
plánom. Doba realizácie môže začať najskôr dátumom schválenia akčného plánu vládou Slovenskej republiky 
a má byť ukončená k 31. decembru príslušného roka, v ktorom sa končí realizácia akčného plánu. 
15) Uvádza sa plánovaný rozpočet realizácie projektu znížený o neoprávnené výdavky uvedené vo výzve. 
16) Percentuálny podiel žiadaného RP k celkovým oprávneným výdavkom. 
17) Vymenujte ďalšie zdroje financovania (napr. komerčný úver, Envirofond, ŠFRB). 
18) Ak žiadateľ bude požadovať regionálny príspevok na realizáciu stavby alebo na rekonštrukciu objektu, do 
popisu uvedie informácie o umiestnení stavby (číslo parcely, katastrálne územie, druh pozemku, číslo listu 
vlastníctva) a vlastníckom alebo inom práve k pozemku a k stavbe.  
19) Ak predkladaný projekt predstavuje jednu z fáz komplexnejšieho projektu, v popise žiadateľ ďalej uvedie 
informáciu o celkovom rozpočte, účele a zdrojoch financovania ďalších nadväzujúcich fáz projektu.  
20) Informácia o tom, či projekt podporuje hospodársku činnosť, t. j. činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a 
služieb na trhu. Pre posúdenie, či ide o hospodársku činnosť a či hospodárska činnosť má lokálny charakter, ako 
aj informácie, ktoré je potrebné do popisu vložiť, slúži Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho 
príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc spracovaná Protimonopolným úradom Slovenskej 
republiky, ktorá je zverejnená na www.nro.vicepremier.gov.sk v časti „Dokumenty“. 
21) V rámci popisu realizácie hlavných aktivít sa požaduje identifikácia a špecifikácia činností, ktoré je potrebné 
uskutočniť pre dosiahnutie stanoveného účelu projektu. Žiadateľ uvedie najmä názov aktivity, hlavné činnosti, 
ich personálne a technické zabezpečenie, výstupy a časový harmonogram realizácie aktivít. Do popisu realizácie 
hlavných aktivít projektu sa neuvádzajú aktivity ako „podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku“, 
„príprava projektového zámeru“, „vykonanie verejného obstarávania“ a ďalšie administratívne úkony súvisiace 
so žiadosťou. Žiadateľ doplní počet aktivít podľa potreby. 
22)Žiadateľ vyberie do časti 7B minimálne jeden merateľný ukazovateľ zo skupín odporúčaných merateľných 
ukazovateľov v závislosti od charakteru projektu. 
23) Harmonogram čerpania regionálneho príspevku žiadateľom je plánom uvoľňovania regionálneho príspevku 
v jednej alebo niekoľkých platbách Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky v prospech žiadateľa. Ak regionálny príspevok nie je požadovaný na úhradu bežných výdavkov alebo 
na úhradu kapitálových výdavkov, žiadateľ uvedie v príslušnej kolónke „0,00 €“. Medzi výdavky nesmú byť 
zaradené neoprávnené výdavky uvedené /je potrebné aktualizovať uvedený odkaz na metodiku, pretože čl. 5 
ods. 4 písm. h) metodiky neexistuje!/ 

                                                           

https://neotax.eu/sk/sk/blog/ako-zistim-kod-zivnosti-sk-nace-do-danoveho-priznania
http://www.nace.sk/


                                                                                                                                                                                     
24) „N“ predstavuje plánovaný rok začatia realizácie projektu. 
25) Oprávnené výdavky sa členia na bežné a kapitálové. Sú zadelené do skupín, ktorých označenie vychádza 
zo syntetických účtov rámcovej účtovej osnovy platných v sústave podvojného účtovníctva v súlade s príslušným 
opatrením Ministerstva financií SR v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Medzi bežné výdavky patria skupiny oprávnených výdavkov: spotrebované nákupy (označenie 50X), 
služby (označenie 51X) a osobné výdavky (označenie 52X). Medzi kapitálové výdavky patria skupiny oprávnených 
výdavkov: dlhodobý nehmotný majetok (označenie 01X), obstaranie stavieb (označenie 021) a dlhodobý hmotný 
majetok (označenie 02X). Bližšie informácie a príklady oprávnených výdavkov podľa jednotlivých skupín 
oprávnených výdavkov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky www.nro.vicepremier.gov.sk. 



Por. číslo
Registračné 

číslo žiadosti1)

Dátum 

predloženia 

žiadostí2)

Názov žiadateľa3) Názov projektu4) Účel projektu5)
Poradové číslo 

aktivity6)

Doba realizácie 

od - do7)

Celkové náklady 

projektu v eur8)

Z toho RP v 

eur9)

Počet priamo 

vytvorených 

pracovných miest10)

Počet nepriamo 

vytvorených 

pracovných 

miest11)

Dátum príslušného 

štádia spracovania 

žiadostí12)

Štádium spracovania 

žiadostí13)

Bodové 

hodnotenie14)

1

2

3

4

5

6

7

...

1)
Uvádza sa číslo žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, pod ktorým bola žiadosť zaregistrovaná na okresnom úrade.

2)
Uvádza sa dátum predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na okresný úrad.

3)
Uvádza sa celý názov žiadateľa tak, ako je zapísaný v príslušnom registri.

4)
Uvádza sa celý názov projektu tak, ako je uvedený v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

5)
Uvádza sa účel projektu.

6)
Uvádza sa príslušné poradové číslo aktivity zo Zoznamu schválených aktivít.  

7)
Uvádza sa doba realizácie projektu, ktorý má byť podporený regionálnym príspevkom.

8)
Uvádzajú sa celkové náklady na projekt v eurách.

9)
Uvádza sa celková výška regionálneho príspevku v eurách tak, ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

10)
Uvádza sa súčet priamo podporených pracovných miest.

11)
Uvádza sa súčet nepriamo podporených pracovných miest.

12)
Uvádza sa dátum príslušného štádia spracovania žiadosti.

13)
Vyberie sa aktuálne štádium spracovania žiadosti z výberového zoznamu (Doručená/Postúpená výboru na prerokovanie/Prerokovaná výborom/Zaradená do návrhu ročných priorít/Vyradená).

14)
Uvádza sa bodové hodnotenie, ktoré bolo pridelené projektu hodnotiacou komisiou.

Príloha č. 3 k metodike

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. ...
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Príloha č. 4 k metodike 

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov  

Merateľné ukazovatele žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (ďalej len „žiadosť“) sú usporiadané 

do dvoch skupín – povinné a odporúčané merateľné ukazovatele. Povinné merateľné ukazovatele predstavujú 

ukazovatele uplatňované v rámci každej predkladanej žiadosti. Odporúčané merateľné ukazovatele sa uplatňujú 

v závislosti od charakteru projektu. 

Hodnota ukazovateľa je uvádzaná k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu.  

Povinné merateľné ukazovatele  

Predkladateľ v časti 7.A formulára žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku uvedie k merateľným 

ukazovateľom predpokladané cieľové hodnoty k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu. 

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Vysvetlivka 

Počet priamo podporených pracovných miest.  počet 

Miesta, ktoré budú vytvorené realizáciou 

projektu a zachované počas minimálne 1 roka 

po jeho ukončení. V prípade podpory 

hospodárskej činnosti je povinné obdobie 

udržateľnosti pracovného miesta určené v 

príslušných schémach pomoci. 

Počet nepriamo podporených pracovných miest.  počet 

Miesta, ktoré vzniknú u iných subjektov vďaka 

realizácii projektu. Preukazuje sa čestným 

prehlásením prijímateľa. 

Poznámka: Ukazovateľ počet podporených pracovných miest vyjadruje celkový počet vytvorených a obsadených 

pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE) zodpovedajúcich ročnému fondu 

pracovného času. Podporené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným 

projektom. 

Odporúčané merateľné ukazovatele  

Predkladateľ v časti 7.B formulára žiadosti uvedie tie merateľné ukazovatele, ktorých plnenie vyplýva z charakteru 

projektu a popisu uvedeného v predloženej žiadosti. Pre každý vybraný ukazovateľ predkladateľ stanoví odhad 

cieľovej hodnoty k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, že projekt má prierezový charakter, 

predkladateľ si môže zvoliť relevantné ukazovatele z viacerých nasledujúcich tematických skupín.  

Podnikanie a inovácie  

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Vysvetlivka 

Podpora rozšírenia výrobnej kapacity podniku. %  Nárast objemu výroby oproti stavu pred 

realizáciou projektu.  

Počet nových produktov poskytovaných 

subjektom.  

počet Tovary alebo služby, ktoré neboli do realizácie 

aktivít projektu ponúkané vrátane zmeny ich 

kvality. 
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Vzdelávanie - MŠ, ZŠ, SŠ, RCV 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry 

MŠ/ ZŠ/ SOŠ/RCV.  
počet 

Odhad počtu užívateľov, ktorí budú používať 

nové alebo zlepšené zariadenia MŠ/ ZŠ/ SŠ/ 

RCV. 

Počet 

vybudovaných/rekonštruovaných/vybavených 

učební. 

počet 

 

Rozloha podporených areálov MŠ/ZŠ/ SŠ.  
m2 Napríklad ihriská, športové zariadenia, 

záhrady.  

Sociálne služby 

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Vysvetlivka 

Nárast kapacity rozšírenej infraštruktúry 

poskytovateľov sociálnych služieb (DSS, denné 

stacionáre a pod.). 

počet 
Počet  nových miest pre užívateľov služieb 

poskytovateľa. 

Kapacita podporenej infraštruktúry 

poskytovateľov sociálnych služieb  (DSS, denné 

stacionáre a pod.).  

počet 
Počet užívateľov, ktorí budú používať nové 

alebo zlepšené vybavenie. 

Podpora marginalizovaných rómskych komunít 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Počet novovybudovaných bytových jednotiek 

pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania. 
počet 

 

Počet podporených pracovných miest 

sociálnych pracovníkov. 
počet 

 

Kapacita podporenej infraštruktúry 

komunitných centier.  
počet 

Počet užívateľov, ktorí budú používať nové 

alebo zlepšené vybavenie. 

Predpokladaný nárast počtu užívateľov 

podporenej infraštruktúry komunitných 

centier. 

počet 

Odhad počtu užívateľov, ktorí budú používať 

nové alebo zlepšené zariadenia komunitných 

centier. 

Technická infraštruktúra 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Dĺžka vybudovaných/zrekonštruovaných ciest/ 

mostov. 
m 

 

Dĺžka nových/zrekonštruovaných úsekov 

cyklistických komunikácií.  
m 

 

Dĺžka vybudovanej/zrekonštruovanej 

kanalizačnej siete. 
m 

 

Dĺžka vybudovanej/zrekonštruovanej 

vodovodnej siete. 
m 

 

Počet nových pripojení na kanalizáciu. počet  

Počet nových pripojení na vodovod.  počet  

Zvýšený počet obyvateľov s možnosťou 

zlepšenej dodávky pitnej vody. počet 
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Zvýšený počet obyvateľov s možnosťou 

zlepšeného čistenia komunálnych odpadových 

vôd. 

počet 
 

Zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd 

v dôsledku realizácie projektu. 
m3 

 

Zvýšenie kapacity zariadení na triedenie 

odpadov. 
t 

 

Realizácia protipovodňových opatrení 

(regulačné, vodozádržné) - rozloha územia, pre 

ktoré sa zabezpečí prevencia realizáciou 

príslušných opatrení. 

ha 

 

Počet obyvateľov chránených pred povodňami 

v dôsledku realizácie projektu. 
počet 

 

Občianska vybavenosť (kultúrne zariadenia, parky, verejné priestranstvá, športoviská, CIZS) 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Podlahová plocha nových/zrekonštruovaných 

verejných budov.  
m2 

Napríklad obecné a kultúrne domy, mestské 

kultúrne strediská, mestské tržnice, CIZS.  

Plocha zrekonštruovaných verejných 

priestranstiev.  
m2 Napríklad parky, námestia, športoviská. 

Kapacita podporenej infraštruktúry CIZS. 
počet 

Odhad počtu užívateľov, ktorí budú používať 

nové alebo zlepšené vybavenie. 

Cestovný ruch 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach.  
počet 

Vyjadrí sa nárast kapacity po realizácii 

projektu.  

Nárast v očakávanom počte návštev/klientov 

podporených zariadení, lokalít kultúrneho alebo 

prírodného dedičstva a atrakcií. 

% 
 

Predkladateľ môže naformulovať vlastné merateľné ukazovatele tak, aby vhodne kvantifikovali 

predpokladaný výsledok projektu.  
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KONTROLNÝ LIST 

k Výzve na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných 

z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“) číslo ...../OÚ ...../20.. 

podľa 

Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu 

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 „metodika“) 

 

Žiadosť registrovaná dňa: ..................................... 

Registračné číslo žiadosti: ..................................... 

 

1. Formulár žiadosti je vyplnený úplne a správne? 
    

áno    nie        
2. Žiadateľ je registrovaný v príslušnom registri a má oprávnenie na 

vykonávanie činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti? 

 názov registra: .......................................................... 

     
áno    nie       n/a 

3. Účel poskytnutia regionálneho príspevku v súlade s vyhlásenou výzvou a v nej 

uvedenými aktivitami. 
    

áno    nie        

4. Je popísaná/ý účel poskytnutia regionálneho príspevku?     
áno    nie        

 aktivita/y?     
áno    nie        

 harmonogram?     
áno    nie        

 spôsob financovania?      
áno    nie        

5. Žiadateľ je oprávneným prijímateľom regionálneho príspevku podľa § 2 

ods. 2 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“) v súlade s akčným plánom okresu a ročnými prioritami:

 regionálna rozvojová agentúra, 

(označ 

vyhovujúce) 

  

 slovenská časť euroregiónu,  

 európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v SR,  

 občianske združenie,  

 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,  

 obec,  

 vyšší územný celok,  

 iné právnické osoby,  

 fyzické osoby – podnikatelia.  

6. Boli použité merateľné ukazovatele v súlade s prílohou č. 3: metodiky 

 v časti 7.A? 
    

áno    nie        

 minimálne jeden v časti 7.B?     
áno    nie        

7. Žiadateľ spĺňa podmienky definované v § 8 ods. 3 zákona: 

  má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom?1,2) 
    

áno    nie        
  nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, 

nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a 

nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku?3) 

    
áno    nie        

  nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia?4)      
áno    nie        
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  neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania?5) 
    

áno    nie        
  nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, 

nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatky na 

povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie?6,7,8,9) 

    
áno    nie        

  nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 

alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie?10) 

    
áno    nie        

  je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o prijímateľa, 

ktorý má povinnosť zapisovať sa do tohto registra?11) 
    

áno    nie        

8. Žiadateľ spĺňa podmienky definované v § 8 ods. 5 zákona?       
áno    nie       n/a 

9. Žiadateľ spĺňa podmienky definované v § 9 zákona?       
áno    nie       n/a 

10. Ďalšie náležitosti podľa výzvy: 

 
     

áno    nie       n/a 

 

 

Formálnu kontrolu vykonal  

(meno, priezvisko, dátum a podpis): 
 

 

 

Registre: 

1. https://crps.pohladavkystatu.sk/sk 

2. https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-

sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a 

3. https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx  

4. https://cre.sk/  

5. reg.ip.gov.sk/register 

6. http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/ 

7. https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html 

8. https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/pub/zoznam-dlznikov 

9. https://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov 

10. https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob  

11. https://rpvs.gov.sk/rpvs 

12. https://semp.kti2dc.sk/Reports (report 21) 

https://cre.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
https://semp.kti2dc.sk/Reports
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a
https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/pub/zoznam-dlznikov
https://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html
https://rpvs.gov.sk/rpvs
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ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Nepriamo 

(počet)
celkom rok YYYY

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Miesto, dátum: 

Meno a priezvisko predsedu výboru: Podpis:

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu ........................... na rok YYYY

Výška RP na projekt.

Poradové 

číslo.

Účel poskytnutia regionálneho príspevku 

s uvedením hlavnej aktivity projektu.

Celkové 

náklady 

projektu.

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")

11

10

9

8

7

6

Poradové 

číslo 

aktivity.

2

Prijímateľ regionálneho príspevku.

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej alebo 

minimálnej pomoci.

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci.

Podpora vytvárania 

pracovných miest.

Spôsob, akým projekty prispejú k realizácii 

cieľov akčného plánu.

Uplatnenie výnimky 

na základe § 8, ods. 4  

zákona.  

1

Podpora 

hospodárskej 

činnosti.

5

3

4
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Názov aktivity Prioritná oblasť a opatrenie

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

Prioritná oblasť:

Opatrenie:

8.

7.

10.

9.

6.

5.

2.

4.

3.

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu ............................. na rok YYYY

1.

Poradové 

číslo 

aktivity

Aktivita z akčného plánu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Hodnotenie plnenia akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu a jeho ročných priorít 

Správa za najmenej rozvinutý okres ................. k 31.12.20201) 
(odporúčaný vzor hodnotenia) 

 

1. Všeobecné informácie 
 
Okres bol dňa DD.MM.RRRR zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do zoznamu 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“).  
Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu .................. (ďalej len „AP“) bol schválený dňa ................. uznesením vlády SR č. ............ 
 
Dodatky k AP: 

Číslo dodatku k AP Dátum schválenia dodatku k AP 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

2. Východisková situácia 
 
Údaje na úrovni okresu k termínu......... (posledný deň mesiaca, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka pred zaradením okresu medzi najmenej rozvinuté 
okresy, napr. dátum zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je 15.12.2015, potom údaje budú k 30. 09. 2015). 

Miera evidovanej nezamestnanosti (ďalej len „MEN“)  

Počet obyvateľov okresu  

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (ďalej len „EAO“)  

Počet uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“)  

Počet disponibilných UoZ  

 
 
 
 
 

                                                           
1) Obdobie, za ktoré sa predkladá správa je od schválenia AP do 31. 12. 2020. 
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3. Cieľ/ciele Akčného plánu 
 
Napr.: plánovaný počet vytvorených pracovných miest (ďalej len „PM“) a jeho vyjadrenie cez prepočet na „plánovaný úbytok“ MEN s použitím údajov z bodu 2. 
(PM/EAO*100). 
Strategickým cieľom Akčného plánu je do roku 202X v okrese ....................... podporiť rast zamestnanosti a vytvorenie podmienok pre tvorbu ..................... pracovných miest 
(plánovaný úbytok MEN o ...............%) prostredníctvom zvyšovania kvality a atraktivity okresu .......................... využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu 
územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia.  
 
 
4. Priority a prioritné oblasti AP a zdroje financovania AP 
 
Uveďte plánovaný počet PM a celkový rozpočet v EUR na Priority a Prioritné oblasti. Celkový rozpočet ďalej rozčleňte na regionálny príspevok (ďalej len „RP“) a prostriedky 
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). 

Priorita a Prioritná oblasť Rozpočet v EUR z toho RP v EUR z toho EŠIF v EUR Plánovaný počet PM 

     

     

     

     

Spolu     

 
 
5. Ročné priority akčného plánu  
 
Ročné priority na realizáciu cieľov AP k 31.12.202X v platnom znení schválené vládou SR uznesením č. ........... z ............. a uznesením č. ............ z .................. . 
 
Tabuľku pripravte pre každý rok ročných priorít osobitne. 

Priorita a Prioritná oblasť Rok 
RP na rok ročných 

priorít v EUR 
RP celkovo v EUR Plánovaný počet PM 

     

     

     

     

Spolu     
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6. Realizácia aktivít zaradených ročných priorít k 31.12. 202X 
 
Prehľad aktivít ročných priorít a stav ich plnenia  

 
Rok2) 

Por. 
číslo 

Číslo 
uznesenia 
vlády SR 

Zodpovedný subjekt Názov aktivity 
Stav 

(ukončená / v realizácii / 
bez začatia / nesplnená) 

 
Poznámka 

       

       

       

 
 
7. Realizácia projektov zo zoznamu projektov príslušného NRO k 31.12.20XX, za ktorý je hodnotenie predkladané 
 
Uveďte detailnejšie informácie o projektoch. 

P. č. 

Číslo 
uznesenia 
vlády SR 

 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet 
PM3) 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 

bez začatia/nespl
nený) 

 
 

Poznámka 

          

          

          

                                                           
2) Rok ročných priorít. 
3) Súčet priamo vytvorených pracovných miest. 
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8. Hodnotenie plnenia ročných priorít 
Stručne a prehľadne uveďte iba v prípade, ak plnenia ročných priorít zaostávajú za plánom a to na úrovni jednotlivej aktivity, či projektu (napr. aktivity, pri ktorých ste 
v tabuľke č. 6 uviedli stav „bez začatia“ alebo „nesplnená“ alebo projekty, pri ktorých ste v tabuľke č. 7 uviedli stav „bez začatia“ alebo nesplnený). 
 

9. Hodnotenie plnenia AP a ročných priorít v súlade s podporenými projektami 
 
Základné údaje o MEZ a disponibilných UoZ k roku hodnotenia a ich porovnanie s údajmi k termínu zaradenia okresu medzi NRO (dátum viď. bod 2). 

Ukazovateľ Stav k 31.12. 202X 
Rozdiel oproti termínu zaradenia medzi NRO 

(absolútne a percentuálne) 

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN)   

Počet obyvateľov okresu   

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)   

Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ)   

Počet disponibilných UoZ   

 
 
Údaje o výške verejných prostriedkov súvisiacich s plnením AP poskytnutých od schválenia AP vládou SR k roku 31.12. 202X(kumulatívne). 

Priorita a Prioritná oblasť Plánované PM Vytvorené PM EŠIF plán v EUR EŠIF zmluva v EUR RP plán v EUR RP zmluva v EUR 

       

       

       

       

Spolu       

 
Spôsob  
 
10. Slovné zhodnotenie plnenia AP a ročných priorít za príslušný hodnotený rok (celkový rozsah 2 - 4 strany A4) 
Slovne zhodnoťte realizáciu AP ako celku (napr. trend disponibilný UoZ či MEN oproti predchádzajúcej správe) a jednotlivých priorít (vrátane systémových opatrení na úrovni 
kraja a štátnej správy), s pomenovaním príčin na úrovni opatrení najmä pri neplnení cieľov priority (finančné ukazovatele, PM alebo aj niektoré iné ukazovatele ak sú 
relevantné podľa AP). Zároveň sa vyjadrite k minimálne piatim bodom z nižšie uvedených, aký vplyv majú na okres: 
 

 Porovnanie údajov za okres, kraj a národný priemer za jednotlivé roky plnenia AP vrátane prognózy, ak existuje. 



Strana 5 z 5 
 

 Stručná reflexia globálnej ekonomickej situácie a jej vplyvu na rozvoj okresu. 

 Demografia a prognóza: stredný stav, vekové skupiny, stredná dĺžka života. 

 Trh práce: zamestnanosť a nezamestnanosť, zloženie nezamestnaných – vek, vzdelanie, dĺžka, priemerná mzda, krátkodobá migrácia. 

 Sociálna sieť a rodinná politika: poberanie dávok, počet závislých osôb. 

 Vzdelanie: výsledkové a kvalitatívne ukazovatele za MŠ, ZŠ, prevažujúce učebné odbory SŠ. 

 Ekonomika: hlavné odvetvia, veľkostná štruktúra firiem, PZI, podnikateľská infraštruktúra, inovácie, výskum a vývoj. 

 Infraštruktúra a prístup k verejným službám. 

Uveďte návrh opatrení na zlepšenie plnenia AP a ročných priorít AP. Opatrenia formulované zo strany výborov môžu byť využité napr. pri plnení úloh Rady pre rozvoj NRO 
podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona, pri zdôvodnení návrhu dodatku AP, pri návrhu zmien ročných priorít, napr. formulácia či zmena aktivít. 
 

 
 


