
 

 

Podpora regionálneho rozvoja 
 

Kód výzvy:  6407/2020/OSMRR 
Výzvu vyhlásil:                Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
 
Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu:  1 110 178 EUR 

Termín na podanie žiadostí:   16.06.2020                                                  

Podporované aktivity v rámci výzvy:  

Oprávnenými sú aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania 

pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.  

Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:  

1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu 

práce a podpora znevýhodnených komunít;  

2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania 

obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie 

kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);  

3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;  

4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných 

štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a 

premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;  

5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na 

vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia 

predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;  

6. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a 

technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;  

7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s 

vytvorením nových pracovných miest; 

8. komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, 

osamelé matky s deťmi, a pod.). 

 

Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho 
rozvoja: 

a) obec, 
b) vyšší územný celok. 
 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. 
 



 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov je od 01.01.2020 do 31.03.2021. 
 

Spôsob financovania: 

Poskytovateľ poukáže dotáciu bezhotovostným prevodom jednorazovo na bankový účet prijímateľa.  
Prijímateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu najneskôr do 31.03.2021.  
Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie najneskôr do 15.04.2021. 

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

▪ k dátumu predloženia žiadosti musí žiadateľ vykonávať minimálne jednu z činností podľa § 13 ods. 2 
zákona o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení1; 

▪ nebyť v likvidácii; 
▪ mať zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov; 
▪ voči žiadateľovi nesmie byť uplatnený nárok na vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia 

Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s 
vnútorným trhom; 

▪ nebyť podnikom v ťažkostiach. 
 
 
 
 
 

 
1 Subjekt územnej spolupráce vykonáva v oblasti podpory regionálneho rozvoja tieto činnosti: 

a) zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov 
EÚ a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja, 
b) zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a 
rozvojových dokumentov, 
c) podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3, 
d) organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja 
regiónov, 
e) vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja, 
f) uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a 
medziregionálnej spolupráce, 
g) príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu, 
h) plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa odseku 10. 

Minimálny príspevok:  

10 000 EUR   Maximálny príspevok:  

50 000 EUR 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Zuzana Olšová 
Mobil: +421 908 127 783 
Tel.: +421 910 590 978 
E-mail: olsova@octigon.sk 
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