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Manuál k predkladaniu žiadosti o regionálny príspevok
Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie
zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory
regionálneho rozvoja, (§ 5 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.) ďalších
dokumentov a odporúčaní rady.
Hlavným cieľom Akčného plánu okresu Trebišov je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Trebišov
podporou vytvorenia 1 540 pracovných miest do roku 2020 a to nasmerovaním aktivít do
nasledovných hlavných oblastí:
•

•
•
•

podpora budovania kapacít integrovaného manažmentu regionálneho rozvoja s cieľom
širšieho a efektívnejšieho využitia všetkých dostupných nástrojov a zdrojov jeho podpory,
napr. EŠIF, grantov a dotácií na zlepšenie dostupnosti pracovných príležitostí a kvality života
obyvateľov,
vytváranie nových pracovných príležitostí prostredníctvom cielenej podpory rozvoja
ekonomiky okresu, kompletizácie a synergie existujúcich a nových nástrojov na zvýšenie
zamestnanosti,
aktívne intervencie do oblasti kvality ponuky pracovnej sily, integrácie vzdelávacích,
informačných a poradenských aktivít podľa požiadaviek trhu práce a priorít okresu pre všetky
skupiny obyvateľstva,
zlepšenie podmienok pre všetky formy podnikania a samozamestnávania, vrátane podpory
poľnohospodárstva a rozvoja cestovného ruchu v rámci okresu Trebišov.

Jedným z finančných nástrojov na naplnenie cieľa Akčného plánu je regionálny príspevok. Regionálny
príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR v súlade s Akčným
plánom (podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Regionálny príspevok je možné poskytnúť len oprávnenému prijímateľovi regionálneho príspevku po
splnení zákonných podmienok.
Oprávnenými prijímateľmi sú výlučne subjekty uvedené v § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a to:
a) obce, nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese,
b) subjekty územnej spolupráce, podľa § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov, ktorými sú:
• regionálna rozvojová agentúra,
• slovenská časť euroregiónu,
• európske zoskupenie územnej spolupráce,
• občianske združenie,
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
• obec,
• vyšší územný celok.
c) iné právnické osoby (napr. právnická osoba podnikateľ)
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Nie je plnohodnotným materiálom, na základe ktorého je možné postupovať v procese vypracovávania žiadosti o regionálny príspevok.

2
Výška pomoci:
Základnou podmienkou je, že celková výška pomoci jedinému podniku (v zmysle čl. 2 ods. 2 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie - nariadenie de minimis) nesmie presiahnuť 200 000 eur v priebehu obdobia
prebiehajúceho fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov (výnimku tvoria podniky
v oblasti rybolovu a akvakultúry, prvovýroba poľnohospodárskych produktov, marketing poľnohosp.
výrobkov. Výnimka z pomoci de minimis je uvedená v nariadení Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de
minimis)
Medzi oprávnené výdavky projektu patria najmä:
bežné výdavky: mzdy, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodu a komunikácie, výdavky na materiál
a tovary, výdavky na dopravu a služby;
kapitálové výdavky: výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, výdavky na
nákup dopravných prostriedkov, výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, výdavky na
realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu, výdavky
súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou stavieb, budov, strojov a zariadení;
Všetky tovary a služby, na ktoré sa požaduje regionálny príspevok musia byť obstarané v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na webovom sídle
Úradu vlády Slovenskej republiky nro.vlada.gov.sk, v časti „Dokumenty – Žiadosť o poskytnutie
regionálneho príspevku“.
Účel poskytnutia regionálneho príspevku, aktivity, harmonogram a spôsob financovania musí byť v
žiadosti jasne popísaný a realistický. Rozpočet musí byť realistický, účelný a efektívny.
Povinné prílohy ku každej žiadosti o regionálny príspevok:
- štruktúrovaný rozpočet - vyplnený štruktúrovaný rozpočet spolu s komentárom (komentáre
rozpočtových položiek musia obsahovať informácie o účele výdavku, zdôvodnení potreby,
minimálnych požadovaných technických parametroch, spôsobe stanovenia ceny a spôsobe výpočtu),
- potvrdenie o vedení účtu alebo kópia zmluvy o bežnom účte, na ktorý bude pripísaný regionálny
príspevok,
- výpis z príslušného registra - kópie dokladov preukazujúcich právnu subjektivitu žiadateľa (napr.
z obchodného registra, zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, stanovy alebo štatút),
- list vlastníctva – kópiu dokladu, ktorý preukazuje právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti (v prípade,
ak je predmetom projektu realizácia rekonštrukcie objektu) prípadne môže byť aj nájomná zmluva,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, že
voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie a že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie.
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (formulár) je príloha, ktorú je potrebné doložiť v prípade, ak
aktivity, ktoré budú podporené regionálnym príspevkom môžu mať charakter hospodárskej činnosti.
Informácie o tom, či Váš podnik prijal za posledné tri roky finančnú pomoc, ktorá sa zarátava do
minimálnej pomoci, je možné nájsť na portáli na evidenciu a monitorovanie pomoci na webovej
stránke https://semp.kti2dc.sk/Reports v časti „Zostavy“ v súbore s názvom „Prijatá minimálna pomoc
za posledné 3 roky po podnikoch“.
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V prípade, ak si to aktivity v rámci projektu na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku vyžadujú je potrebné doložiť aj ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie.
Ďalšie prílohy, ktoré môžu tvoriť súčasť žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku sú projektová
dokumentácia, výkaz výmer.
V prípade, ak je žiadosť o regionálny príspevok podaná za účelom založenia subjektu sociálnej
ekonomiky, je nevyhnutné predlžiť tieto prílohy:
- sumarizácia projektového zámeru, súvis projektového zámeru s rozvojovým plánom obce/skupiny
obcí, popis subjektu sociálnej ekonomiky, podnikateľský plán a rozpočet.
Formulár žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, všetky prílohy potrebné k žiadosti, schému na
podporu lokálnej zamestnanosti, príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o regionálny príspevok,
metodické usmernenia a štatúty, Akčné plány a všetko potrebné je dostupné na webovom sídle Úradu
vlády Slovenskej republiky nro.vlada.gov.sk v časti „dokumenty“.
http://www.nro.vlada.gov.sk/dokumenty/#ziadost-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Akčnými plánmi, prosím neváhajte kontaktovať Centrum
podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n. o. Kontakty a ďalšie potrebné informácie nájdete na
našej webovej stránke www.cprrtv.sk
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