
Súťaž Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstva 
hospodárstva SR 

 
„Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku“ 

 
 

PROPOZÍCIE 
 
Preambula 
 
S cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských 
malých a stredných podnikov podporí Európska komisia a vláda Slovenskej republiky vznik 
európskych centier digitálnych inovácií (ďalej ako „ECDI“). Vznik ECDI vychádza z návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna 
Európa na obdobie 2021 – 2027 (KOM/2018/434) v konečnom znení - 2018/0227 (COD).  
 
Základná informácia 
 
Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky (ďalej ako „MIRRI SR“) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej ako „MH SR“).  
 
Organizátormi a odbornými garantmi súťaže sú sekcia digitálnej agendy MIRRI SR a sekcia 
podnikateľského prostredia a inovácií MH SR.  
 
Súťažiaci môže prihlásiť do súťaže viac ako jeden súťažný návrh.  
 
Vyhlasovatelia súťaže na základe návrhu hodnotiacej komisie vyberú maximálne päť 
súťažných návrhov, ktoré budú najlepšie zodpovedať podmienkam súťaže a v bodovom 
hodnotení dosiahnu najvyššie hodnotenie. Súťažiaci, ktorých súťažné návrhy boli vybrané, 
získajú národnú nomináciu do súťažného kola Európskej komisie, kde sa budú uchádzať o 
grantovú finančnú podporu z programu Digitálna Európa1.  
 
Postup realizácie súťaže 
 

1. MIRRI SR uverejní výzvu na podávanie prihlášok do súťaže, a to najneskôr 6 týždňov pred 
plánovaným ukončením súťaže. 

2. Prihlásiť sa do súťaže je možné zaslaním vyplneného formuláru, ktorý bude zverejnený na 
webstránke www.challenge.gov.sk v termíne uvedenom v aktuálnej výzve na podávanie 
prihlášok.  

3. Prijaté prihlášky súťažných návrhov po formálnej stránke skontrolujú organizátori súťaže. 
V súťažných formulároch musia byť vyplnené všetky polia a zaslané všetky povinné prílohy. 
V prípade, že organizátor súťaže zistí formálne pochybenia, vyzve súťažiacich, aby do 5 
dní doložili potrebné informácie a prílohy v elektronickej podobe.  

4. Hodnotiaca komisia, vymenovaná podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR po vyhodnotení splnenia hodnotiacich kritérií 
zostaví poradie úspešnosti a výsledky hodnotenia predloží na schválenie podpredsedníčke 
vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a podpredsedovi 
vlády a ministrovi hospodárstva SR.  

 
 
 
 

                                                           
1 Na grantovú podporu z programu Digitálna Európa nevzniká nárok len na základe nominácie členským štátom. 

Vybraní súťažiaci sú povinní sa prihlásiť do grantovej výzvy v rámci programu Digitálna Európa, ktorý je priamo 
manažovaný Európskou komisiou. Podané grantové žiadosti posudzuje Európska komisia na základe stanovených 
kritérií a následne rozhodne o úspešných žiadateľoch. 

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


Podmienky súťaže 
 

1. Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej 
republiky (ďalej len „súťažiaci“). 

2. Prihlasujú sa súťažiaci, ktorí dokážu poskytovať služby ECDI na základe pracovných 
dokumentov zverejnených Európskou komisiou2 3.  

3. Súťažiaci musia mať preukázateľné odborné kapacity a skúsenosti v oblasti výskumu, 
vývoja a nasadzovania digitálnych inovácií v prostredí biznisu alebo verejnej správy. 

4. Zaslaním vyplnenej kompletnej prihlášky prostredníctvom online formulára súťažiaci 
potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, tak ako sú uvedené v štatúte súťaže, a súhlas so 
spracovaním osobných údajov. 

 
Hodnotiace kritériá: 
 

1. Geografický priestor, v ktorom ECDI bude pôsobiť a poskytovať svoje služby – max. 3 
body, 

2. SWOT analýza lokálnych potrieb – max. 12 bodov, 
3. Aktuálna schopnosť súťažiaceho reagovať na lokálne potreby z hľadiska infraštruktúry, 

ľudských zdrojov a financií - max. 3 body, 
4. Popis fungovania ECDI a jeho súlad s pracovným programom Európskej komisie – 

Európske centrá digitálnych inovácií v programe Digitálna Európa3 - max. 15 bodov,  
5. Finančná udržateľnosť projektu - max. 3 body, 
6. Kvantitatívne ciele počas trvania grantovej podpory – max. 12 bodov, 
7. Portfólio poskytovaných služieb spolu s cenníkom – max. 20 bodov, 
8. Realizované projekty (spätne od roku 2015) – max. 5 bodov, 
9. Harmonogram vzniku a aktivít súťažiaceho - max. 3 body. 

 
O víťazných súťažných návrhoch rozhodujú podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR a podpredseda vlády a minister hospodárstva SR 
na základe návrhu hodnotiacej komisie. Na získanie víťazstva a následnej národnej nominácie 
stačí schválenie aspoň jedného z dvoch vyššie uvedených predstaviteľov. Na získanie 
víťazstva a následnej národnej nominácie neexistuje právny nárok. Rozhodnutie o víťazovi je 
konečné a záväzné. Proti rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. 
 
Výsledky súťaže budú zverejnené na webovom sídle www.challenge.gov.sk ako aj na 
webových sídlach oboch vyhlasovateľov.  
 
Tieto propozície nadobúdajú platnosť dňom podpísania vyhlasovateľmi súťaže a účinnosť 
dňom zverejnenia na webovom sídle www.challenge.gov.sk. 
 
 
 
Za MIRRI SR:       Za MH SR:  
V Bratislave dňa       V Bratislave dňa  
 
 
 
 
 
 

Veronika Remišová 
podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

Richard Sulík 
podpredseda vlády a minister hospodárstva 

SR 

 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0  
3 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62936  
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