Výzva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 1 písm. c)
zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)
zverejňuje
v rámci účelu podpory miestnej a regionálnej kultúry výzvu na predkladanie žiadostí
na podporu projektov rozvoja a prezentácie tradičnej kultúry, vzniku a prezentácii tvorby
v oblasti neprofesionálneho umenia, na podporu projektov vedeckovýskumnej činnosti
kultúrnohistorického významu obcí, podporu projektov zameraných na prvky zapísané
v národných alebo medzinárodných zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva podľa
Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a na postupové regionálne
súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby,
ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum alebo Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove.
Program je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení,
subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu ,
záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba,
divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes
a i.) vo forme poskytnutia dotácie zo strany štátu - ministerstva. Podpora bude spočívať v
prideľovaní finančných prostriedkov uvedeným subjektom a jednotlivcom napríklad na účel
zakúpenia alebo výroby (resp. úpravy originálnych) tradičných odevov a scénických
kostýmov, výroba a nákup hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie
nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov alebo
prostriedkov potrebných pre výtvarníkov, fotografov a i.
Program je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich
v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru, podporu vzniku
novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti
neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich
živú miestnu a regionálnu kultúru, mapovanie kultúrno-historického potenciálu obcí a
kultúrnych regiónov, podporu ochrany a udržateľného rozvoja prvkov zapísaných v
národných alebo medzinárodných zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva a postupové
regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej
tvorby.
1. Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu
na podporu miestnej a regionálnej kultúry
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa
prvej vety, poskytujú v programe Podpora miestnej a regionálnej kultúry.
V rámci programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry ide o tieto podprogramy:




podprogram 5.1 Podpora aktivít v oblasti prezentácie tradičnej kultúry,
podprogram 5.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie,
podprogram 5.3 Mapovanie kultúrno-historického potenciálu obcí a regiónov,
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podprogram 5.4 Podpora prvkov zapísaných v národných alebo medzinárodných zoznamoch
nehmotného kultúrneho dedičstva
podprogram 5.5 Postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
a neprofesionálnej umeleckej tvorby

2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:
Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia
je zverejnená na webovom sídle ministerstva.
2.1 Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie v listinnej podobe (ďalej len
„žiadosť“) ministerstvu vykoná jej elektronickú registráciu. Registrácia je ukončená vytlačením
formulárov povinných a osobitných náležitostí žiadosti a podaním žiadosti v elektronickom systéme
Dotácie. Žiadosť zaslaná bez elektronickej registrácie nebude posudzovaná.

2.2 Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na
pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou), alebo dátum na prezentačnej
pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne).
2.3 Minimálna výška spolufinancovania
je 5 % z celkového rozpočtu projektu.

projektu,

na

ktorý

sa

dotácia

požaduje,

2.4 Ak žiadateľ v podprogramoch 5.1, 5.2 a 5.4 vykonáva hospodársku činnosť ide o štátnu
pomoc a ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom Schémy štátnej pomoci/schémy
minimálnej pomoci.
Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška
spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.
Ministerstvo postupuje podľa ustanovení zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o štátnej pomoci).
2.5 Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje
v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje, t. z. v roku 2020.
2.6 Žiadosť predkladá žiadateľ v rámci jednotlivých podprogramov na každý projekt osobitne
v jednom originálnom vyhotovení. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál
príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží
fotokópie príloh, ak originály príloh nie sú staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti
a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza
v žiadosti “.
2.7 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
2.8 V podprograme 5.1 a 5.2 nemôže žiadateľ podať žiadosť o poskytnutie dotácie
na projekt alebo nákladové položky (výdavky), ak na daný projekt alebo nákladové
položky (výdavky) získal dotáciu/štipendium z Fondu na podporu umenia alebo
z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ak ministerstvo zistí, že projekt bol
podporený z Fondu na podporu umenia alebo z Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín bude poskytnuté finančné prostriedky vymáhať spolu so sankciami v zmysle zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.9 V podprograme 5.3 nie je možné mapovať subjekty poskytujúce komerčné služby
(napr. stravovacie a ubytovacie zariadenia a pod.). Propagácia a informácia o týchto
subjektoch nemôže byť súčasťou výstupu projektu podporeného z dotácie.
2.10 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 5. februára 2020 (vrátane)
2.11 Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia rozpočtu a správy
odbor dotácií
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava
(obálku výrazne označte číslom a názvom programu a podprogramu)
Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá
neobsahuje prílohy podľa zákona, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“), Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 1862/2020-110/138 z 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5.
novembra 2018 (ďalej len „opatrenie“), elektronicky nezaregistrovaná žiadosť a duplicitná
žiadosť so žiadosťou podporenou Fondom na podporu umenia alebo Fondom na podporu
kultúry národnostných menšín, nebude posudzovaná.
3. Žiadosť je úplná, ak obsahuje:
Bližšia špecifikácia príloh je zverejnená na webovom sídle ministerstva.

4. Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:
a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek
18 rokov,
b) vyšší územný celok alebo obec,
c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec,
d) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je zriadené
na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť aj umeleckému súboru,
folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine
alebo telesu, ktoré nie sú právnickými osobami, prostredníctvom žiadateľa, ktorým je fyzická
osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
5. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: 2 000 000,- €
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6. Kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí:






kultúrny prínos a potenciál projektu
prínos projektu pre cieľovú skupinu
doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
rozpočet projektu
kvalita realizačného plánu

7. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe Podpora miestnej a regionálnej kultúry:
Proces hodnotenia prebieha nasledovne: Súčasťou procesu hodnotenia je hodnotiaci hárok,
ktorý obsahuje 5 kritérií. Maximálny počet bodov za kritérium: kultúrny prínos a potenciál
projektu je 30 bodov, za kritériá prínos projektu pre cieľovú skupinu, rozpočet projektu, kvalita
realizačného plánu je 20 bodov, za kritérium doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu
k projektu 10 bodov. Každé kritérium obsahuje pomocné ukazovatele. Kritériá sa hodnotia
nasledovne: počtom bodov v hodnote 100% z celkového počtu (postačujúce), počtom bodov
50% (čiastočne postačujúce) alebo počtom bodov 0% (nepostačujúci). Maximálny počet bodov
je 100. Percentuálna hranica na pridelenie dotácie je 50 % získaných bodov z celkového počtu
bodov. Pridelenie dotácie je zároveň závislé na celkovom objeme finančných prostriedkov
vyčlenených na príslušný dotačný program, počte úspešných projektov a poradí v rámci
celkového bodového hodnotenia.
8. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:
Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s § 3 zákona, ktorá neobsahuje prílohy podľa
zákona, zákona o rozpočtových pravidlách, opatrenia, elektronicky nezaregistrovaná žiadosť
a duplicitná žiadosť so žiadosťou podporenou Fondom na podporu umenia alebo Fondom na
podporu kultúry národnostných menšín ministerstvo vyradí.
Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých
foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných
prejavov intolerancie.
9. Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:
9.1 posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa § 4 ods. 2 zákona – do 14. februára 2020
9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií
príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – 21. februára 2020,
9.3 rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – priebežne,
9.4 vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie žiadateľovi – najneskôr
do 6 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie
(akceptovaného protokolu) na odbore dotácií ministerstva,
9.5 vystavenie platobného poukazu – do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia zmluvy v
Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
10. Zloženie komisie: menné zoznamy členov komisií budú zverejnené na webovom sídle
ministerstva po ich vymenovaní ministrom kultúry.
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11. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie:
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie ako vzor je zverejnený na webovom sídle ministerstva.
Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutie dotácie bude zverejnené na webovom sídle
www.crz.gov.sk.
12. Výzva vypracovaná dňa 17. januára 2020.
Kamil Peteraj
generálny tajomník služobného úradu
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