
 
 
 
 
 
 

 

 
Výzva 

 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. 

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

len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“)  

 

vyhlasuje  

„výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

(ďalej len „výzva“) “ 

 

 

Kód výzvy 7967/2020/OPRR 

Dĺžka trvania výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy 12. 08. 2020 

Termín na podanie žiadostí 02. 09. 2020 

 

1. Účel poskytnutia dotácie 

Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja1.  

 

2. Vyhlasovateľ výzvy a Gestorský útvar výzvy 

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,  

(ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom 

je Sekcia regionálneho rozvoja (SRR). 

 

3. Oprávnené aktivity 

Oprávnené sú aktivity mimovládnych organizácií zamerané na zmiernenie dopadov krízy 

spôsobenej ochorením COVID-19: 

1) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj sociálnych služieb a 

prosociálneho správania obyvateľstva a posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, 

zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality 

                                                           
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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života ohrozených komunít (zdravotne znevýhodnení, MRK, seniorov a iných 

znevýhodnených skupín), 

2) predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a zlepšovanie prístupu na trh práce 

(napr. poradenstvo, komunitné organizovanie, podpora dobrovoľníctva a participácie 

a pod.), 

3) oživenie a rozvoj cestovného ruchu, 

4) zvyšovanie kvality života na vidieku, podpora lokálnej produkcie napr. formou predaja 

a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských 

reťazcov a pod., 

5) rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podpora 

technického a technologického vybavenia, 

6) podpora kultúrnej a kreatívnej ekonomiky. 

 

4. Oprávnené obdobie vzniku výdavkov 

Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

5. Oprávnení žiadatelia 

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 

zákona o podpore regionálneho rozvoja: 

a) regionálna rozvojová agentúra, 

b) slovenská časť euroregiónu, 

c) európske zoskupenie územnej spolupráce2, 

d) občianske združenie, 

e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. 

 

6. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu 

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 1 100 000 eur.  

 

7. Výška dotácie 

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

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

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. 

Oprávnené sú len bežné výdavky.  

 

8. Povinné prílohy k žiadosti 

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v § 2 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky  

č. 226/2018 Z. z. zo dňa 16. júla 2018, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie 

na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty 

územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja. 

 

9. Spôsob predkladania žiadostí  

Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami sa predkladá: 

                                                           
2 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. 
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1. najmä prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy s označením predmetu               

„Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja“ a kód výzvy, alebo 

 

2. prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu: 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  

Sekcia regionálneho rozvoja 

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava. 

 

Podľa bodu 2. žiadateľ predkladá vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu so všetkými povinnými 

prílohami v jednom 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“, kód výzvy“. 

Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu 

mvo@vicepremier.gov.sk  

 

10. Kontakty na účely konzultácií  

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja 

ministerstva na adresu: mvo@vicepremier.gov.sk  

  

Telefonické konzultácie sú možné počas trvania výzvy v pracovných dňoch v čase od 12:00 

hod do 15:00 hod na tel. čísle +421 2 2092 8008. 

 

11. Podmienky poskytnutia dotácie  

• Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola 

podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy. 

• Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

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

prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti. 

• Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi 

ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 

výzvy. 

 

12. Komisia  

O výške poskytnutej dotácie rozhoduje podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, 

ktorá je jej poradným orgánom.  

 

Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút 

a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

 

mailto:mvo@vicepremier.gov.sk
mailto:mvo@vicepremier.gov.sk
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13. Kritériá hodnotenia žiadostí  

Odborná hodnotiaca komisia posudzuje predložené žiadosti podľa nasledujúcich kritérií: 

• Územný alebo cezhraničný vplyv: vhodnosť a efektívnosť aktivít pre zmiernenie 

dopadov koronakrízy v komunitách; 

• Uskutočniteľnosť: adekvátnosť zvolených postupov, metód a činností na uskutočnenie 

projektu; dostatočné kapacity žiadateľa na realizáciu projektu; primeranosť, 

oprávnenosť, reálnosť a hospodárnosť výdavkov na realizáciu projektu vrátane 

odôvodnenia jednotlivých položiek rozpočtu projektu; 

• Udržateľnosť: využiteľnosť výsledkov po skončení projektu. 

 

14. Prílohy k výzve zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa  

1. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, 

Prílohy k žiadosti: 

1.1. Popis projektu, 

1.2. Plán aktivít projektu a celkový rozpočet, 

1.3. Plán činnosti, 

1.4. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

2. Záväzná metodika ministerstva na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie, 

3. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie,  

4. Logo ministerstva 

5. Štatút hodnotiacej komisie.  

 

 

V Bratislave, dňa 12. augusta 2020 

 

 

 

 

Veronika Remišová 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR 


