
 

 

Zverejnenie vyhodnotenia žiadostí, ktoré sa uchádzali o podporu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách 

 

Cieľom výzvy je podpora malých a stredných podnikov pri overovaní uskutočniteľnosti ich inovatívnych riešení s komerčným potenciálom a ich následnom 

zavádzaní do praxe za účelom budovania inteligentných miest. Sekundárnym cieľom je zlepšiť prístup slovenských miest k inováciám a procesom za účelom 

ich efektívnejšieho fungovania a zvýšenia konkurencieschopnosti a potenciálu ďalšieho rozvoja. 

Dátum vyhlásenia výzvy:    11. máj 2018  

Najneskorší termín na predkladanie žiadostí:      30. jún 2018 

MH SR podľa § 6 ods. 5 písm. e) a f) zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Komisie  

na schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách zo dňa  

28. septembra 2018 informuje o zozname schválených, resp. neschválení žiadostí nasledovne: 

Schválené žiadosti 

 
Poradie Žiadateľ Účel poskytnutia podpory Mesto Výška požadovanej 

dotácie 

Výška schválenej dotácie 

1. Seak, s.r.o. Pilotná prevádzka inteligentného osvetlenia  

s nabíjaním   elektromobilov a envirosenzormi  

v Banskej Bystrici 

Banská Bystrica 60 000 EUR 

 

58 966, 42 EUR (*dodržanie stropu 

de minimis) 

 

2.  KOOR, s.r.o Smart riešenie monitorovania spotreby energie  

v meste Hlohovec 

Hlohovec 58 800 EUR 

 

58 800 EUR 

 

3.  bot.media, 

s.r.o 

Smart City – A.I. chatbot Trenčín 37 500 EUR 

 

37 500 EUR 

 

4. BEBE 

Transport 

s.r.o. 

Signagelogy Banská Štiavnica 25 000 EUR 

 

25 000 EUR 

 



 

5. Alam s.r.o. Trnava – Smart City Trnava 60 000 EUR 

 

60 000 EUR 

 

6. Collartech, 

s.r.o. 

Smart parking penalty system Poprad 35 000 EUR 

 

35 000 EUR 

 

7. Pema com, 

s.r.o 

- Dolný Kubín 58 500 EUR 

 

58 500 EUR  

 

8. I.S.D.D. 

plus, s.r.o. 

Komplexné smart riešenie monitoringu 

ovzdušia v Nitre 

Nitra 58 300 EUR 

 

58 300 EUR 

 

9. Market 

Locator SK 

s.r.o. 

Zber a spracovanie dát o demografickom 

správaní sa obyvateľstva v hlavnom meste SR 

 v Bratislave 

Bratislava 69 998 EUR  

 

60 000 EUR (*maximálna výška 

podpory v rámci výzvy je 60 000 

EUR)  

 

10. ECO-

LOGIC s.r.o 

Interaktívna smart mapa verejného osvetlenia Senec 34 080 EUR 

 

34 080 EUR 

 

 
Neschválené žiadosti z dôvodu získania nedostatočného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia 

 
Poradie Žiadateľ Účel poskytnutia podpory Mesto Výška požadovanej 

dotácie 

 

11. Instarea s.r.o Zber a spracovanie údajov o demografickom 

správaní sa obyvateľstva v meste Šaľa  

pre dopravno-urbanistické aplikácie 

udržateľnej mobility 

Šaľa 69 998 EUR 

- 
12. LIGHTECH, 

s.r.o. 

Zavádzanie monitoringu energii a podpory 

nízkouhlikovej  mobility na infraštruktúre 

verejného osvetlenia v meste Ružomberok 

Ružomberok 60 000 EUR 

 
- 

13. SERVIS 

MDD, s.r.o 

Zavádzanie systémov dynamickej regulácie 

verejného svetlenia a elektromobility  

na infraštruktúre verejného osvetlenia v meste 

Partizánske 

Partizánske 60 000 EUR 

 

- 
14. SC CLIENT 

s.r.o. 

Inteligentná škola Bratislava 60 000 EUR 

 - 
15 Energoline, 

s.r.o 

Zavádzanie monitoringu energii a podpory 

nízkouhlíkovej  mobility na infraštruktúre 

Kežmarok 60 000 EUR 

 
- 



 

verejného osvetlenia v meste Kežmarok 

16.  Študio-21 

plus, s.r.o. 

Smart mestský detský park Detičkovo Michalovce 60 000 EUR 

 
 

- 

 
Neschválené žiadosti z dôvodu dodržania pravidla v bode K, ods. 4 schémy 

 
(Pomoc v rámci tejto výzvy môže byť poskytnutá žiadateľovi len na jeden realizovaný projekt. V rámci výzvy platí pravidlo „jeden projekt žiadateľa pre jedno 

mesto“. Zároveň platí podmienka, že v jednom meste môže byť schválený len jeden projekt, a to aj v prípade, ak by išlo o predloženie projektov od viacerých 

žiadateľov.) 

 

Poradie Žiadateľ Účel poskytnutia podpory Mesto Výška požadovanej 

dotácie 

Výška schválenej dotácie 

 Aspiro, a.s. Nástroj na agregáciu mestských dát a vizuálne 

dátové  riadenie mesta 

Hlohovec 59 290 EUR 

 - 
 Alam s.r.o. Nový uhol pohľadu na Trenčín vďaka 

mestským dátam v kontexte 

Trenčín 60 000 EUR 

 - 
 LAST 

MILE, spol. 

s r.o. 

Komplexné riešenie monitoringu ovzdušia  

v meste Banská Bystrica 

Banská Bystrica 58 600 EUR 

 

- 

 
Vylúčené žiadosti po vykonaní administratívnej kontroly  

 

 PAYKO, a.s Mobilná aplikácia PAYKO Košice - - 
 Sentter, s.r.o WMS, system for the proper treatment of 

waste 

Pečovská Nová 

Ves 
- - 

 PROJECT 1, 

s.r.o 

Podpora spoločnosti Project 1 pri 

implementovaní inovatívnych riešení v meste 

Trenčín 

Trenčín - - 

 
 Cyklokuriér 

Švihaj Šuhaj, 

s.r.o 

ZEUS logistika Bratislava - - 

  


