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Výzva 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 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.“) a 

 Schémou podpory digitálnej transformácie Slovenska (schémy de minimis)1 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 1/2021 

 
Oblasť výzvy 
 

Článok C) bod 2 schémy „spolufinancovanie projektov 
v rámci priamo riadených programov EÚ“ 

 
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 písm. j) zákona č. 111/2018 Z. z..  
 

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 digitálnej agendy (SDA). 
 
 

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

 občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,  

 nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky, 

                                                           
1 Bližšie pozri: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/schema-podpory-

digitalnej-transformacie/index.html  

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/schema-podpory-digitalnej-transformacie/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/schema-podpory-digitalnej-transformacie/index.html
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 záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na 
území Slovenskej republiky, 

 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území 
Slovenskej republiky, 

 vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, 

 právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.  
 

4. Oprávnené projekty 
Projekty podľa čl. C bod 2 schémy, t.j. projekty subjektov zapojených do výziev z priamo 
riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“)2  

 
Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel CEF Telecom nepostačuje 
predkladateľom projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich projektov 
a ktorí majú zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj schválený projekt z vlastných zdrojov, budú 
sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie v rámci tejto 
výzvy. Môže ísť o projekty z nasledovných oblastí: 
 

 Prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva - Europeana,  

 Elektronická identifikácia - eIdentifikácia,  

 Elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),  

 Elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),  

 Elektronická fakturácia (eInvoicing),  

 Prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open 
Data),  

 Automatické prekladanie (Automated Translation),  

 Podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,  

 Digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),  

 Systém prepojenia biznis registrov (BRIS),  

 eZdravie (eHealth),  

 Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),  

 Európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),  

 eArchivácia (eArchiving),  

 Bezpečný internet a riešenie sporov online. 

 Európske observatórium pre digitálne médiá,  

 Blockchain a Európska blockchainová infraštruktúra (EBSI) 

 Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. 
 

5. Oprávnené výdavky 
Oprávnené výdavky musia spĺňať podmienky hospodárnosti (t.j. minimalizácie výdavkov pri 
rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (t.j. maximalizácie pomeru medzi vstupom 
a výstupom projektu) a účelnosti (t. j. nevyhnutnosti pre realizáciu aktivít projektu a priamej 
väzby na ne). 
 

                                                           
2 Bližšie pozri: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom
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Oprávnené sú bežné výdavky spojené s realizáciou oprávneného projektu3.  
 
Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú len výdavky vynaložené 
na riešenie projektu po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, ktoré sú 
preukázateľné originálmi dokladov, ako sú účtovné doklady, výpisy z účtov a pod. 
a sprievodnou dokumentáciou, jednoznačne preukazujúcou účel použitia.  
 
Výdavky sa nesmú prekrývať s oprávnenými výdavkami hradenými z vlastných finančných 
zdrojov príjemcu ani výdavkami krytými z prostriedkov CEF Telecom. Oprávnené výdavky 
môžu byť preplatené len jedenkrát. 
 

6. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu  
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000 eur.  
 

7. Výška dotácie  
Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000 eur. Maximálna výška dotácie na jeden 
projekt je 50 000 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %. 
Požadované spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov musí byť 
preukázané vo výške a spôsobom v súlade s §4 ods. 4 zákona č. 111/2018 Z. z..  
 

8. Žiadosť a povinné prílohy k žiadosti (§ 5 ods. 4 zákona č. 111/2018) 
Žiadosť sa predkladá na formulári ktorý je prílohou č. 1 k výzve. Povinné prílohy k žiadosti sú 
najmä: popis projektu, štruktúrovaný rozpočet projektu, čestné vyhlásenia, čestné vyhlásenia 
k minimálnej pomoci a doklad preukazujúci schválenie grantu v rámci CEF Telecom. 
 
Prostredníctvom žiadosti žiadateľ musí preukázať dostatočné administratívne, odborné 
a technické kapacity, ako aj zabezpečenie vlastných, alebo iných zdrojov na realizáciu 
a úspešné ukončenie projektu (spôsobilosť realizovať projekt). Žiadateľ preukáže schopnosť 
krytia oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % projektu. 
 

9. 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“ a kód výzvy: „SDA 1/2021“.  
Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu 
challenge@vicepremier.gov.sk.  
 

10. Kontakty na účely konzultácií  
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii digitálnej agendy ministerstva na 
adresu: challenge@vicepremier.gov.sk.  Telefonické konzultácie sú možné počas trvania výzvy 
v pracovných dňoch v čase od 13:00 hod do 15:30 hod na tel. čísle +421 2 2092 8075.  
 

11. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti 

                                                           
3 Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 630 a 640. 

mailto:challenge@vicepremier.gov.sk
mailto:challenge@vicepremier.gov.sk
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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. 
 

12. 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. 2 výzvy. 
 

13. 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), 

 Navrhovaná realizácia projektu - prehľadnosť a zmysluplnosť cieľov projektu, 
štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu, realizovateľnosť časového 
harmonogramu, dopad výstupov projektu, inovatívne prvky a kreativita, príp. 
dostatočné kapacity žiadateľa na realizáciu projektu, 

 Rozpočet a efektívnosť – špecifikácia položiek, nevyhnutnosť a reálnosť výdavkov, 
prehľadnosť rozpočtu. 

 
14. Zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí 

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 poskytovateľa4. 
 
Poskytnutie dotácie schvaľuje v súlade so zákonom č. 111/2018 Z. z. minister investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe odporúčania odbornej hodnotiacej 
komisie, ktorá je jej poradným orgánom.  
 

15. Informácia o termíne predkladania vyúčtovania dotácie 

                                                           
4 https://www.mirri.gov.sk/index.html alebo www.challenge.gov.sk. 

https://www.mirri.gov.sk/index.html
http://www.challenge.gov.sk/
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Úspešný žiadateľ s ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie je povinný predložiť 
vyúčtovanie použitej dotácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy (ďalej len “zákon č. 523/2004 Z. z.”) a príslušnými právnymi predpismi (napr. 
Metodické usmernenie MF SR na príslušný rok) v platnom znení a v termíne, ktorý bude 
ustanovený v zmluve o poskytnutí dotácie. 
 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie obsahuje vecné vyhodnotenie projektu a finančné 
vyúčtovanie dotácie. 
 
V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných 
príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté ako bežný transfer po 31. júli 
rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, 
možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto prostriedkov 
poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vysporiadané rovnako v tomto 
termíne. 
  
 

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 vyhlásenia žiadateľa k pomoci de minimis. 
2) Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,  
3) Často kladené otázky. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20210101#paragraf-19.odsek-8

