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Výzva 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s   

 § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „zákon č. 111/2018 Z. z.“) 

 Schémou podpory digitálnej transformácie Slovenska (schémy de minimis) - DM 17/2021 (ďalej 

len „schéma”) 
 

vyhlasuje  

verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej 

transformácie Slovenska (ďalej len „výzva“) 

 

Kód výzvy 

 

SDA 2/2021 

 

Oblasť výzvy 

 

Informatizácia spoločnosti 

 

Dátum vyhlásenia výzvy 

 

23.7.2021 

 

Lehota (termín) na predkladanie žiadosti 

 

23.9.2021 

 

1. Účel poskytnutia dotácie 

Podpora informatizácie spoločnosti v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 111/2018 Z. z..  

 
2. Vyhlasovateľ výzvy a gestorský útvar výzvy 

Vyhlasovateľom výzvy je ministerstvo, so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským 

útvarom je sekcia digitálnej agendy (SDA). 

 

3. Tematický okruh výzvy a ciele výzvy 

 

Okruh výzvy:  

 Boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných 

technológií 

 

Ciele výzvy:  

 Zvyšovanie informačnej gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, 

 Získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna 

gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), 

 Rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie, 

 Oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií  
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4. Oprávnené aktivity 

 
Okruh oprávnených aktivít: 

 Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a 

boja proti dezinformáciám (školenia, semináre, workshopy, kurzy) 

 Vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov 

zameraných na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám 

 Vzdelávanie profesijných skupín v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti 

dezinformáciám 

Oprávnené aktivity by mali byť zamerané na aspoň jednu z cieľových skupín:  

 Študenti stredných a/alebo vysokých škôl 

 Učitelia stredných a/alebo vysokých škôl 

 Zamestnanci štátnej správy 

 Verejnosť 

 

5. Oprávnené obdobie vzniku výdavkov 

 

Od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie  do 31. 3 2022. 

 

6. Oprávnení žiadatelia  

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty podľa § 4 ods. 1 zákona č. 111/2018 Z. z.:  

 občianske združenia so sídlom na území Slovenskej republiky  

 nadácie so sídlom na území Slovenskej republiky 

 záujmové združenia právnických osôb, ktoré sú právnickou osobou so sídlom na území 

Slovenskej republiky 

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom na území 

Slovenskej republiky 

 mimovládne organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky 

 právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky 
 fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky 
 základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky 
 vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky 

 

7. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu  

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 120 000,- eur.  

 

8. Výška dotácie  

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

40 000,- eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %. Oprávnené sú len 

bežné výdavky1. 

 

9. Povinné prílohy k žiadosti  

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v § 5 ods. 4 zákona č. 111/2018 Z. z..  

                                                           
1 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 630 a 640.  
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10. Spôsob predkladania žiadostí  

Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami sa predkladá 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie 

dotácie - Podpora informatizácie spoločnosti“ a kód výzvy „SDA 2/2021“.  

11. Kontakty na účely konzultácií  

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii digitálnej agendy ministerstva na adresu: 

challenge@vicepremier.gov.sk.   

 

12. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti 

Ak predložená žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo prílohy, poskytovateľ v súlade s §5 ods. 

5  zákona č. 111/2018 Z. z. do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, 

aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, poskytovateľ 

žiadosť zamietne. 

Poskytovateľ je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa dodatočné informácie 

súvisiace s oprávneným projektom. 

 

13. Podmienky poskytnutia dotácie  

Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade 

s podmienkami tejto výzvy. Formulár žiadosti tvorí prílohu 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 úspešným 

žiadateľom, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2výzvy. 

 

14. Lehota na vyhodnocovanie žiadostí a postup vyhodnocovania žiadostí 

Poskytovateľ vyhodnotí žiadosti podľa zákona  č. 111/2018 Z. z. v lehote 30 dní po uplynutí termínu na 

predkladanie žiadostí.  

Odborná hodnotiaca komisia posudzuje predložené žiadosti podľa nasledujúcich kritérií:  

 Vhodnosť a účelnosť projektu: súlad s témou a cieľmi výzvy, súlad s aktuálnymi 

problematikami v oblasti boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase 

vzostupu informačných technológií 

 Uskutočniteľnosť a dopad projektu: zmysluplnosť cieľov projektu, adekvátnosť zvolených 

postupov a aktivít na uskutočnenie projektu, reálnosť časového harmonogramu, inovatívne 

prvky projektu, využiteľnosť výsledkov po skončení projektu a trvajúci pozitívny dopad 

výstupov projektu 

 Hospodárska efektívnosť: primeranosť, oprávnenosť, reálnosť a hospodárnosť výdavkov na 

realizáciu projektu 

 

15. Zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadosti 

mailto:challenge@vicepremier.gov.sk
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Komisia sa skladá z troch členov, ktorými sú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, 

a tajomníka komisie, ktorým je vedúci zamestnanec vecne príslušného organizačného útvaru 

ministerstva. Zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí môže byť podrobne ustanovené štatútom 

hodnotiacej komisie, ktorý bude zverejnený na webovom sídle poskytovateľa (www.challenge.gov.sk).   

Poskytnutie dotácie schvaľuje v súlade so zákonom č. 111/2018 minister investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jej 

poradným orgánom. 

 

 

16. Prílohy k výzve zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa  

 

1) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a prílohy k žiadosti:   

 Popis projektu vrátane plánu aktivít,  

 Štruktúrovaný rozpočet projektu,  

 Čestné vyhlásenia žiadateľa, 

 Čestné vyhlásenie žiadateľa k pomoci de minimis, 
2) Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,  

3)  Často kladené otázky. 

http://www.challenge.gov.sk/

