Výnos
z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520
o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")
podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Dotáciu na výskum a vývoj (ďalej len „dotácia“)
výskumu a vývoja z oblastí pôsobnosti ministerstva1).

možno poskytnúť na riešenie projektu

§2
(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej
republiky,
b) právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) občianske združenie2),
d) nadácia3),
e) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,4)
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby5),
g) vysoká škola,6)
h) neinvestičný fond7).
(2) Dotáciu nemožno poskytnúť
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
c) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
1) Napríklad § 10 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
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3) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4) § 20f Občianskeho zákonníka.
5) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona
č. 35/2002 Z. z.
6) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
207/1996 Z. z.

d) žiadateľovi, ktorého predmetom činnosti zapísaných v registri nie je výskum a vývoj
v príslušnej oblasti podľa § 1,
e) žiadateľovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii,
f) žiadateľovi, voči ktorému je vedené exekučné konanie,
g) žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok
§3
(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o poskytnutie dotácie,
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 obsahuje
a) názov projektu,
b) identifikačné údaje žiadateľa,
c)
d)
e)
f)

údaje o štatutárnom zástupcovi žiadateľa,
bankové spojenie,
suma požadovanej dotácie,
ďalšie náležitosti uvedené v prílohe č. 1.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je
a) podrobný popis projektu s náležitosťami uvedenými v prílohe č. 2,
b) kalkulácia nákladov na riešenie projektu podľa osobitného predpisu8),
c) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa,
d) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako tri mesiace, ak
ide o žiadateľa, ktorý sa zapisuje do takéhoto registra,
e) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii,
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g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok.

_______________________________________________________________________________
8) § 17 ods.1 až 4 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

§4
Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky podľa osobitného predpisu 9).
§5
Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.
§6
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.

Ing. László Gyurovszky,
minister
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9) Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení
Európskeho spoločenstva na podporu štátu malým a stredným podnikateľom (Ú.v.ES L 10, 13. 1. 2001) v znení
nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č.
70/2001 s ohľadom na rozšírenie jeho rozsahu zahrnutím pomoci pre výskum a vývoj (Ú.v.ES L 63, 28. 2.
2004).

Príloha č. 1
k výnosu č..../M-2005
Vzor
Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v roku ...............
Názov projektu:

Žiadateľ (meno a priezvisko alebo
názov):

Adresa trvalého pobytu alebo sídla
žiadateľa (ulica, číslo, PSČ, obec):
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Právna forma žiadateľa :
IČO žiadateľa
(právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia):
Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a
priezvisko, funkcia):
Kontaktná osoba (meno a priezvisko,
telefón, fax, e-mail):
Bankové spojenie žiadateľa:
(číslo účtu a kód banky):
Celkový rozpočet :
Spolufinancovanie:
Suma požadovanej dotácie
(Sk):

(Sk)
(Sk)

%

V ......................................... dňa .............................................

Údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných údajov
a so zverejnením týchto údajov: meno a priezvisko alebo názov žiadateľa, adresa, IČO, názov
projektu a poskytnutá dotácia.

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno a priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho
zástupcu
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Príloha č. 2
k výnosu č..../M-2005
Vzor
Popis projektu
Názov projektu:
Ciele projektu:
Časový harmonogram riešenia
projektu:
Požadované vstupy:
(informácie z koncepčných
a strategických materiálov,
nových poznatkov vedy
a techniky v oblasti výskumu
projektu)
Očakávané výstupy:
(návrhy nových technológií,
postupov, zariadení a odporúčaní,
metodického, operatívneho
a koncepčného charakteru,
ktorých vplyvy sa dajú vyjadriť
ekonomickými alebo technickými
ukazovateľmi )
Termín realizácie výsledkov
projektu:
Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul):
Kontaktná osoba pre projekt
(meno a priezvisko, telefón, fax,
e-mail):
Celkový rozpočet (náklady) v Sk:
Spolufinancovanie - iné zdroje (ich druh a výška
v Sk):

V ......................................... dňa .............................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno a priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho
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zástupcu
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