Výzva
na predloženie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej
výroby a služieb na rok 2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) z rozpočtovej
kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2011 podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e) zákona

1. Základný cieľ poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja priemyselnej
výroby a služieb.
Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 6 zákona na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

vybudovanie prístupovej komunikácie,
vybudovanie kanalizácie,
vybudovanie prípojky vody,
vybudovanie prípojky plynu, vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky
plynárenského zariadenia,
vybudovanie elektrickej prípojky, vrátane preložky rozvodného zariadenia,
terénne úpravy,
výstavbu čistiarne odpadových vôd,
výstavbu transformačnej stanice,
výstavbu regulačnej stanice plynu,
archeologický prieskum,
geologické práce,5)
geodetické práce,
výkup pozemkov pod infraštruktúru, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske
siete, ktoré žiadateľ uvedie podľa prílohy č. 2 (príloha je uvedená v zákone) časti 3
Stavebné objekty,
náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v územnom celku spôsobenom
investíciami, ktoré schválila vláda Slovenskej republiky.

Vysvetlivka:
§ 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov.
5)

1

2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o dotáciu:
Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie v písomnej forme. Súčasťou žiadosti je
vyplnený formulár žiadosti (tento je uvedený v prílohe č. 2 zákona) a predloženie dokladov
podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona.
Žiadosť obsahuje aj:
a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b) výšku požadovanej dotácie,
c) súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním jeho osobných údajov. 18)
Vysvetlivka:
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

18)

Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť
zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť
doručená osobne do podateľne).
Žiadateľ o dotáciu je povinný priložiť k žiadosti aj originály resp. úradne osvedčené fotokópie
príloh podľa ustanovenia § 10 ods. 6 a 7 zákona a to:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 19)
b) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
prílohou k žiadosti je
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné
rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení
právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k
stavbe iné právo20) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňuje vykonať
zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné
úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu, alebo úradne
osvedčená fotokópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému
úradu,
c) predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé
stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú
cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov z verejného obstarávania, 12)
d) ak už má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje
rozpočtom s výkazom výmer,
e) ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, vyhlásenie o dodatočnom predložení
rozpočtu stavby, vypracovaný autorizovanou osobou, 21) s uvedením lehoty predloženia
rozpočtu,
f) vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu,
neboli začaté pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie,
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g) ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 1 327 757 eur, mandátna zmluva s
obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí
realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 2 ods. 6 písm. m), znalecký posudok
vypracovaný odborne spôsobilou osobou;22) nie starší ako tri mesiace,
i) vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v
žiadosti o poskytnutie dotácie, vrátane príloh k žiadosti a že projekt bude realizovaný
podľa predloženej žiadosti,
j) sprievodný list, v ktorom sú charakterizované mimoriadne a naliehavé úlohy súvisiace s
regionálnym rozvojom obce,
k) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 2 ods. 6 písm. k), prílohou k žiadosti je
1. predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou
žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ
musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2. vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli
realizované pred podaním žiadosti.
Podpisy oprávnených osôb na vyššie uvedených prílohách musia byť úradne osvedčené. 23)
Vysvetlivky:
12)

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
19)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
20)
§ 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok). Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ predkladá jednu žiadosť a k nej predpísané prílohy podľa § 10 ods. 6 v písomnej
forme. Súčasne žiadateľ predloží identickú žiadosť (kópiu alebo originál) bez identifikácie
žiadateľa, z dôvodu dodržania § 11 ods. 3 zákona, ktorá bude predložená hodnotiacej komisii.
Názov žiadateľa bude z celého textu vypustený a nahradený „XXX“. Uvedená požiadavka sa
netýka príloh, tie žiadateľ predkladá len v jednom origináli.

Termín predkladania žiadostí: do 18. októbra 2011 do 15 hodiny.

Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia
stratégie, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.
Obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami je potrebné označiť názvom výzvy.
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3. Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe Výzvy na predloženie žiadostí na podporu
rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2011 môže byť len subjekt v zmysle
ustanovenia § 3 písm. e) zákona, a to: obec alebo vyšší územný celok 11).
Vysvetlivka:
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

4. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu a najvyššia a najnižšia
výška jednej dotácie:
V rámci Výzvy na predloženie projektov na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb
na rok 2011 je k dispozícii 3 484 892,- Eur. V rámci tejto sumy je najnižšia výška dotácie
200 000,- Eur s DPH a najvyššia výška dotácie je 15 % z celkovej hodnoty investície
investora .

5. Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí:
Úplná žiadosť bude predložená odbornej komisii, ktorá ako dočasné prierezové pracovné
zoskupenie posúdi kvalitatívnu úroveň predložených žiadostí na základe týchto hodnotiacich
kritérií:
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Kritériá pre hodnotenie žiadostí o dotáciu podľa § 2 ods. (1) písm. e)
A.

B.

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese
do 10 %
od 10% do 15 %
5
10
Typ investičného projektu
priemyselná výroba
a montáž

C.

D.

E.

F.

G.
podnik
MSP
H.

high - tech,
podporné činnosti

nad 15 %
15

Technologické centrá

5
10
15
Investičný zámer bol podporený investičnou pomocou *
Je predložená
Áno
žiadosť o IS (investičné
Nie
stimuly)
15
10
5
Podiel exportu produkcie a služieb
viac ako 80 %
viac ako 50 %
menej ako 20 %
15
10
5
Existuje zmluva o budúcej zmluve s investorom,
ktorý má zámer etablovať sa/rozšíriť svoju prevádzku v danom regióne ?
áno
nie
10
0
Počet novovytvorených pracovných miest
Za každých 100 novovytvorených pracovných miest v priemyselnej výrobe a v centrách
strategických služieb je 1 bod, za každých 10 novovytvorených pracovných miest
v technologických centrách je 1 bod

Výška investície v mil. Eur
3,5
5
1,75
15
Existencia stavebného povolenia

7
10
3,5
10

vydané stavebné
povolenie

začaté stavebné
konanie

15

10

14,0 a viac
15
7
5

územný
plán pre priemyselnú výrobu
5

5

•

*Pod investičnou pomocou sa rozumie štátna pomoc na podporu rozvoja regiónov
v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe:
1. Odborná komisia hodnotí žiadosti formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace
kritérium má určené váhové rozpätie 15 – 0 bodov okrem kritéria F.
2. Každá žiadosť predložená v rámci výzvy sa vyhodnocuje samostatne. Úspešnou
a finančne podporenou je tá žiadosť, ktorá získa nadpolovičnú väčšinu maximálneho
počtu bodov. Odborná komisia následne určí výšku dotácie pre každú úspešnú žiadosť
samostatne, tak aby nebol prekročený maximálny rozpočet určený na program
v príslušnom rozpočtovom roku.
3. Ak niektorá zo žiadostí nezíska požadovaný počet bodov, odborná komisia
neodsúhlasí jej finančnú podporu, poskytnutie dotácie.
6. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:
1. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti písomne vyzve žiadateľa, aby ju doplnil.
2. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa bod č. 3 tejto výzvy, t.j. požiadavku na oprávnenosť
subjektu, takáto žiadosť bude ministerstvom počas formálnej kontroly zamietnutá,
takáto žiadosť zároveň nebude ďalej predkladaná na hodnotenie odbornej komisii.
3. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v lehote do 10 pracovných dní nevyhovie,
ministerstvo žiadosť zamietne.

7. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:
1. Posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti v zmysle zákona a tejto výzvy – najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
2. Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – do 30 dní.
3. Vypracovanie návrhu zmluvy a jej zaslanie žiadateľovi – najneskôr do 30 dní odo dňa
prijatia rozhodnutia o poskytnutí dotácie.
4. Poukázanie finančných prostriedkov na účet žiadateľa – do 30 dní od podpísania
zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a žiadateľom.

8. Zloženie komisie:
1. Komisiu na vyhodnocovanie žiadostí zriaďuje minister. Komisia je zložená minimálne
z troch členov.
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9. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie:
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.

10. Prílohy k výzve na predloženie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a
služieb v roku 2011:
1. Zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
2. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

11. Záverečné ustanovenia:
Všetky ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tejto výzve sú obsiahnuté v Zákone č. 181/2011
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
K tejto výzve je možné vypracovávať dodatky, ktoré ministerstvo musí zverejniť na webovej
stránke ministerstva.
Na poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti
o poskytnutie dotácie sa nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.

Schválil dňa ............... 2011

Juraj Miškov
minister hospodárstva
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