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ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

V zmysle písm. f) ods. 6 § 11 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní 

dotácií“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) zverejňuje odpovede 

na často kladené otázky súvisiace s dotáciami. Zverejnené odpovede sa týkajú Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, ktorá bola 

vyhlásená 30. júna 2021. 

1. Kto je v rámci výzvy oprávneným žiadateľom? 

Oprávneným žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok (VÚC). 

Žiadateľ musí o dotáciu žiadať v nadväznosti na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich 

s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu 

projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb. 

Právnické osoby iných právnych foriem (napr. obchodné spoločnosti, občianske združenia, atď.)  alebo 

fyzické osoby nie sú oprávnenými žiadateľmi.  

2. Aká je alokovaná suma na výzvu a aká je minimálna a maximálna možná výška 

dotácie? 

Na výzvu je alokovaných 7 mil. eur. Najnižšia možná výška dotácie je 100 tis. eur. Najvyššia možná 

výška dotácie je 15 % z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1,5 mil. eur.  

Ak investor bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov 

od poskytnutia dotácie, možno dotáciu zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora. 

3. Ako prebieha hodnotenie žiadostí? 

Za predpokladu, že žiadateľ splní podmienky a so žiadosťou doručí všetky potrebné prílohy, sa pristúpi 

k hodnoteniu žiadostí komisiou. 

Komisia je zložená zo zástupcov MH SR alebo aj zástupcov organizácií a agentúr v pôsobnosti MH SR. 

Žiadosti hodnotí výlučne podľa kritérií s prideleným bodovým rozpätím zverejnených vo výzve. 

 Kritériá pre hodnotenie žiadostí o dotáciu 
podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií 

Bodové rozpätie 

1. Počet novovytvorených pracovných miest 0 - 20 b 

2. Miera nezamestnanosti v okrese 0 - 20 b 

3. Výška spolufinancovania žiadateľa 0 - 20 b 

4. Existencia priemyselného parku 0 - 20 b 

5. 
Odborné hodnotenie komisie 
(súčet pridelených bodov členov komisie) 

0 - 21 b 
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Každú žiadosť komisia vyhodnocuje samostatne. Poradie žiadostí sa stanoví na základe získaného počtu 

bodov. Komisia následne predbežne určí výšku dotácie pre každú žiadosť tak, aby nebola prekročená 

maximálna alokovaná suma výzvy. 

Po predbežnom určení výšky dotácie sa uskutoční ekonomické hodnotenie. Komisia zohľadní výsledok 

ekonomického hodnotenia a pristúpi k rozhodnutiu o poskytnutí dotácie. 

4. Na akom základe boli zostavené kritériá hodnotenia? 

MH SR nastavuje kritériá na základe dlhoročnej aplikačnej praxe s udeľovaním dotácie. Pri nastavovaní 

kritérií zohrávajú rolu aktuálne priority ministerstva, no najmä snaha vybrať a podporiť tie najlepšie 

projekty s prihliadnutím na efektívne hospodárenie s verejnými financiami. 

Oproti výzvam v rokoch 2018 a 2019 pribudlo odborné hodnotenie komisie a zohľadnenie 

spolufinancovania a existencie priemyselného parku.  

5. Prečo sa v kritériách hodnotenia prihliada na spolufinancovanie žiadateľa? 

Zohľadnenie spolufinancovania spočíva najmä v úsilí MH SR efektívne narábať s prostriedkami 

štátneho rozpočtu a podporiť viac projektov z rovnakej alokácie. Umožňuje tiež podporu väčších 

projektov, ktoré žiadajú len o menšiu časť z celkového rozpočtu. 

6. Prečo sa v kritériách hodnotenia zvýhodňuje existencia priemyselného parku? 

Z internej analýzy MH SR vyplýva, že na Slovensku sa momentálne nachádza dostatočné množstvo 

priemyselných parkov s voľnou plochou, no s nedostatočným stupňom pripravenosti na príchod 

investora. Cieľom zaradenia tohto kritériá je zvýhodniť tie projekty, ktoré usilujú o dobudovanie 

infraštruktúry v priemyselnom parku a prispejú k obsadeniu voľnej plochy investorom. 

MH SR nevylučuje podporu priemyselných parkov na zelenej lúke v lokalitách, kde je to žiadúce. 

7. Čo je ekonomické hodnotenie a ako prebieha? 

Ekonomické hodnotenie je proces, ktorý skúma efektívnosť vynakladania verejných finančných 

prostriedkov. Cieľom hodnotenia je zvýšenie hospodárnosti pri ich čerpaní. 

Pri ekonomickom hodnotení sa postupuje podľa metodických dokumentov Ministerstva financií 

Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“). Hodnoteniu podlieha predovšetkým rozpočet projektu a jeho 

jednotlivé položky. 

Zahrnutie ekonomického hodnotenia do výzvy vyplýva z uznesenia vlády SR č. 649/2020 zo 14. októbra 

2020, ktoré MH SR zaväzuje predložiť MF SR na ekonomické hodnotenie projekty investičného 

charakteru s výdavkami vyššími ako 1 mil. eur. S prihliadnutím na stanovenú najnižšiu a najvyššiu 

možnú výšku dotácie MH SR dospelo k rozhodnutiu, že ekonomickému hodnoteniu budú podliehať aj 

projekty nižšie ako 1 mil. eur a ich hodnotenie zabezpečia analytici MH SR. 

 

 

 


