Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
priemyselných klastrových organizácií
Často kladené otázky (FAQ)

Q:

Ako sa môžem uchádzať o dotáciu?

A:

O dotáciu sa môžu uchádzať oprávnené subjekty v zmysle zákona č. 71/2013 Z.z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších
predpisov. Zákon je k dispozícii na webovom sídle Slov-Lex (https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/71/20190101). Pred podaním žiadosti je potrebné
si preštudovať všetky dokumenty zverejnené na webovom sídle ministerstva a
pripraviť si potrebné dokumenty.

Q:

V koľkých exemplároch je potrebné zaslať žiadosť o poskytnutie dotácie?

A:

Postačuje písomne resp. elektronicky doručiť žiadosť s požadovanými prílohami v
jednom pevne zviazanom origináli na predpísanom formulári. Odporúčame pre vlastnú
potrebu si vyhotoviť kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie.

Q:

Ako je možné doplniť do podanej žiadosti chýbajúce potvrdenie?

A:

Žiadateľ bude vyzvaný, aby v lehote 10 kalendárnych dní odstránil v žiadosti zistené
nedostatky. Ak tak žiadateľ v stanovenej lehote neurobí, žiadosť bude zamietnutá, o
čom bude žiadateľ písomne informovaný.

Q:

Kedy je posledný deň na podanie žiadosti?

A:

Posledný deň na predloženie žiadosti o dotáciu je 1. november 2019. Pri zasielaní
poštou je rozhodujúci údaj na poštovej pečiatke. Pri osobnom podaní žiadosti v
podateľni ministerstva do 1. novembra 15:00.

Q:

V akej výške možno žiadať dotáciu?

A:

Minimálna výška žiadosti o poskytnutie dotácie je 10 000 EUR, a najvyššia možná výška
je 50 000 EUR.

Q:

Kde sa dozviem, či mi bola pridelená dotácia?

A:

Výsledky budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR v záložke
Ministerstvo->Dotácie->Dotácie v roku 2019->Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Q:

Akým spôsobom vykazujeme mzdové náklady na projekt?

A:

Pri vyúčtovaní príjemca predloží pracovné výkazy projektových pracovníkov spolu
s výpisom z dotačného účtu o uvoľnení mzdy týmto pracovníkom.

Q:

Je možné uplatniť si v rámci projektu náklady na marketingovú kampaň (noviny,
internet) a tlač materiálov?

A:

Výdavky na marketing, reklamu, predaj a distribúciu výrobkov a pod. sú neoprávnené
náklady, ktoré nemôžu byť uhradené z dotácie. Tieto výdavky je však možné uhradiť
z kofinancujúcej zložky rozpočtu.

Q:

Kedy dostanem dotáciu na účet?

A:

Dotácia sa zasiela bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. Finančné prostriedky sú
zvyčajne zasielané do 15 dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,
ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. V prípade zmeny účtu je potrebné túto
zmenu oznámiť ministerstvu.

Q:

Keďže zmluva už bola zverejnená v CRZ, ak spravíme úhradu výdavkov z vlastných
finančných prostriedkov skôr, než príde dotácia od MH SR, je to oprávnené alebo
musíme zatiaľ čakať a úhrady realizovať až priamo z dotácie?

A:

Áno, je to oprávnené. Dotácia je len doplnkový zdroj financovania a preto sa očakáva,
že príjemca je schopný uhrádzať oprávnené náklady z vlastných kofinancujúcich
zdrojov. Príjemca môže financovať z vlastných zdrojov aj výdavky, ktoré nie sú uvedené
medzi oprávnenými výdavkami. Tieto výdavky sú započítané do celkových nákladov na
realizáciu projektu ako kofinancujúca časť z jeho strany.

Q:

Nie je problém, ak minieme viac vlastných zdrojov, ako sme uviedli v kalkulácii
nákladov na projekt?

A:

Nie, nie je to problém, práve naopak. Zmluva stanovuje minimálnu výšku finančných
prostriedkov, ktoré je príjemca povinný vynaložiť z vlastných zdrojov, avšak neuvádza
maximálny strop pre tieto prostriedky.

Q:

Chcela by som sa spýtať na podmienky používania loga ministerstva. Radi by sme
logo MH SR použili na pripravovaných plagátoch i v médiách. Aké sú podmienky jeho
používania?

A:

Logotyp ministerstva (vo farebnom a čiernobielom variante – v slovenskej a anglickej
verzii) môže inému subjektu poskytnúť výhradne odbor komunikácie ministerstva. Pre
informácie k spôsobu použitia logotypu ministerstva preto kontaktujte odbor
komunikácie ministerstva: tlacove@mhsr.sk.

Q:

Na koho sa môžem obrátiť v prípade, že mám ďalšie otázky?

A:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Odbor inovácií a aplikovaného výskumu
Ministerstva hospodárstva SR.
Kontaktná osoba:

Ing. Vladimír Tanistrák
tanistrak@mhsr.sk
02/4854 1528

