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VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

z 3. novembra 2021,
ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt,
jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce

na podporu regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 13
ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja (ďalej
len „žiadosť“) pre subjekt územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadateľ“) je
uvedený v prílohe.

§ 2
Prílohy k žiadosti

(1) Prílohami k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu1) sú:

a) popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa
§ 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona,

b) rozpočet projektu,

c) pri žiadosti týkajúcej sa nehnuteľnosti

1. doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je vlastníkom
nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu,

2. právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti
uskutočneniu predmetu ohlásenia stavby nemá námietky,

3. fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,

4. nákres výslednej podoby projektu,

d) pri žiadosti týkajúcej sa hospodárskej činnosti vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa
osobitného predpisu,2)

e) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytovania dotácie určených vo výzve podľa
§ 13 ods. 6 zákona.
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(2) Prílohy uvedené v odseku 1 písm. a) a d) nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia
žiadosti sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Prílohy uvedené v odseku 1
písm. b), písm. c) prvom bode, druhom bode a štvrtom bode a písm. e) sa predkladajú v origináli
alebo v úradne osvedčenej kópii, ktorá nie je staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.
Príloha uvedená v odseku 1 písm. c) treťom bode sa predkladá v origináli alebo v úradne
osvedčenej kópii.

§ 3
Náležitosti projektu

Náležitosti projektu sú:

a) názov projektu,

b) účel projektu,

c) cieľ projektu,

d) výstupové merateľné ukazovatele projektu,

e) popis aktivít projektu,

f) cieľové skupiny projektu,

g) administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu,

h) miesto realizácie projektu,

i) predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie projektu,

j) udržateľnosť projektu,

k) ďalšie údaje potrebné na posúdenie projektu.

§ 4
Prechodné ustanovenie

Na žiadosti doručené na základe výzvy zverejnenej pred 1. decembrom 2021 sa vzťahuje právny
predpis účinný do 1. decembra 2021.

§ 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 226/2018 Z. z., 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.

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

Veronika Remišová v. r. 
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Príloha
k vyhláške č. 439/2021 Z. z.

DynamicResources\899cb87f-ed92-470d-934d-09b8f19132ab_1.pdf
VZOR

Názov žiadateľa

Právna forma žiadateľa 

(podľa § 13 ods. 1 zákona)

Dátum zápisu žiadateľa v príslušnom registri

Číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

Webové sídlo žiadateľa

Charakteristika, cieľ a popis činnosti žiadateľa

Názov projektu

Aktivita

(podľa § 3 ods. 2 zákona)

Stručný účel projektu 

(prínos/výsledok z realizácie projektu, ktorý je možné 

dosiahnuť)

Identifikačné údaje kontaktnej osoby žiadateľa

Titul, meno a priezvisko

Telefónne číslo 

E-mailová adresa 

Identifikačné údaje štatutárneho orgánu žiadateľa 

alebo jeho člena

Titul, meno a priezvisko

Kód výzvy

Kraj

Okres

Obec

Funkcia

1. Údaje o žiadateľovi

Ulica

Popisné číslo

PSČ

Obec

Okres

Kraj

Identifikačné údaje žiadateľa

Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja

Platiteľ DPH

Adresa sídla žiadateľa

IČO

DIČ

IČ DPH 

2. Údaje o projekte

Miesto realizácie projektu
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Spolufinancovanie žiadateľa

(minimálna výška spolufinancovania podľa výzvy)

Požadovaná výška dotácie

Čestne vyhlasujem, že

- údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé, presné a úplné;

V ................................
dňa .............................

 ………………………………………………………….

čitateľne meno a priezvisko 

(štatutárny orgán žiadateľa)

0,00 €

-

-

100 %

v EUR v %

0,00 €

0,00 €

podpis

(alebo kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa)

…………………………………………………………………

          iné: 

          uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej 

a medziregionálnej spolupráce,

          príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu,

          plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa § 13 ods. 10 zákona (uvedie sa akých):

- v čase podania žiadosti spĺňam podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a najneskôr do

schválenia poskytnutia dotácie predložím doklady ustanovené podľa § 8a ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách preukazujúce 

splnenie podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách;

Podpísaná/ý súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

-  mám zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov vo výške uvedenej vo výzve a tejto žiadosti.

4. Výstupy žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok 

          vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,

          organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja 

regiónov,

Prehľad o činnosti žiadateľa v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 2 zákona (začiarkne sa):

          zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z 

fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja,

          zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu za účelom prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a 

rozvojových dokumentov,

          podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3 zákona,

3. Celkový rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu

(spolufinancovanie žiadateľa a požadovaná výška 

dotácie)
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1) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení (Ú. v. EÚ L 352,
24. 12. 2013) alebo Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore
poľnohospodárstva v platnom znení (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
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