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Trvanie projektu
Poskytovateľ pomoci

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu projektov
experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest
s Slovenskej republike
1163/2017/OFN-7
SRIN 2/2017
Manažment dopravy
05.10.2017
06.11.2017
Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre
budovanie rozumných miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis)
DM-3/2017
12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy1
Poskytovateľom pomoci formou dotácie je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „poskytovateľ dotácie“).
Poskytovateľom súkromnej zahraničnej podpory je Center for Innovative
Technology (ďalej len „zahraničný partner“)

Základný zámer a cieľ výzvy

Predmetná výzva sa vyhlasuje v spolupráci s Center for Innovative Technology, súkromná nezisková organizácia
so sídlom vo Virgínii, USA.
Základnými cieľmi výzvy je v súlade s publikovanou schémou podporiť projekty experimentálneho vývoja
a inovácií v oblasti manažmentu dopravy, ako aj pomôcť inovatívnym podnikom s vývojom ich inovatívnych
produktov.
Na dosiahnutie cieľa tejto výzvy je v rámci výzvy oprávnená aj účasť oprávneného žiadateľa v akceleračnom
programe špičkového zahraničného akcelerátora Smart City Works IoT Infrastructure Accelerator (ďalej len
„akceleračný program“), v ktorom úspešný žiadateľ bude môcť dokončiť technologické inovácie, predovšetkým
v oblasti verejnej infraštruktúry a technológií.

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2
ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú
registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky
(ďalej len „žiadateľ“).

Oprávnené projekty
V rámci tejto výzvy sú oprávnené projekty experimentálneho vývoja a inovácií (ďalej len „projekt“), ktorých
výsledkom bude inovatívne riešenie, t. j. nultá vzorka novovyvinutého prototypu alebo novovyvinutej služby,
najmä v oblastiach:
- kamerové dopravné systémy v obciach a mestách- online pohľady na verejné parkoviská, zber dát
o frekvencii pohybu chodcov a dopravných prostriedkov za účelom kvantitatívneho vyhodnocovania
týchto dát pre riadenie dopravy;
- mobilné aplikácie s prístupom v Centrálnemu informačnému systému aktuálneho stavu dopravnej
situácie v obci/meste;
- dopravné informácie – informácie o dostupnosti taxi, bicyklov, o príchodoch a odchodoch spojov
mestskej hromadnej dopravy, poskytovanie informácií pomocou mobilných aplikácií a webstránok
mimo hospodárskej činnosti;
- riešenia multimodálnej mobility – kombinovaná preprava tovaru a osôb;
- riešenia autonómnej a inteligentnej dopravy;
- inteligentné parkovanie – riadenie najkratšej cesty k verejnému parkovaciemu miestu, rezervačné
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Časový rámec na experimentálny vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia (prototypu alebo služby), vrátane doby
trvania akceleračného programu, doby na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia v konkrétnej samospráve, nesmie
presiahnuť 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

-

systémy pre bezplatné verejné parkovanie;
riadenie dopravy podľa aktuálnych podmienok dopravného prúdu, obsadenosti verejných parkovísk,
vyťaženosti komunikácií, poveternostných, časových a svetelných podmienok;
účasť na akceleračnom programe.

Celkový rozpočet oprávneného projektu
Celkový rozpočet oprávneného projektu pozostáva:
1) z dotácie od poskytovateľa dotácie (95% hodnoty oprávneného projektu) na financovanie oprávneného
projektu úspešného žiadateľa sa poskytne na úhradu:
a) oprávnených výdavkov na absolvovanie akceleračného programu pre úspešného žiadateľa v Smart City
Works IoT Infrastructure Accelerator v roku 2018 vo výške 40 000 USD, ktoré budú vyplatené v eurách
po prepočte aktuálnym výmenným kurzom, avšak maximálne do výšky 40 000 EUR,
b) oprávnených cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie maximálne do výšky 25 000 EUR, a najmä
c) oprávnených výdavkov na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia maximálne do výšky
50 000 EUR
2) z vlastných finančných zdrojov žiadateľa (5% hodnoty oprávneného projektu) určených na financovanie
oprávneného projektu.

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

Celkový objem prostriedkov vyčlenených v rámci tejto výzvy je maximálne do výšky súčtu nasledujúcich
zložiek:
a) dotácie od poskytovateľa dotácie na financovanie oprávneného projektu úspešného žiadateľa
maximálne vo výške 115 000 EUR;
b) vlastných finančných zdrojov žiadateľa určených na financovanie oprávneného projektu vo výške 5%
oprávneného projektu;
c) súkromnej zahraničnej podpory od zahraničného partnera na absolvovanie akceleračného programu v
rámci tejto výzvy maximálne vo výške 160 000 USD.
Zahraničný partner v spolupráci s poskytovateľom dotácie podporí účasť úspešného žiadateľa v akceleračnom
programe v dohodnutej výške a podľa uzavretej partnerskej zmluvy.

Oprávnené náklady

Oprávnené výdavky sú:
d) výdavky vynaložené počas realizácie aktivít oprávnených projektov podľa článku 3 vynaložené
príjemcom pomoci odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
e) z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti len reálne výdavky, ktoré sú vynaložené odo dňa účinnosti
zmluvy, počas riešenia projektu, a ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (účtovné doklady,
výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou, pričom tieto doklady sú riadne evidované v
účtovníctve príjemcu v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, pričom jednoznačne
preukazujú účel použitia,
f) výdavky zástupcov žiadateľov spojené s akceleračným programom za účelom dokončenia
prebiehajúceho experimentálneho vývoja oprávneného projektu,
g) výdavky na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia pre konkrétnu samosprávu,
h) výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú s iným
oprávneným výdavkom, na ktorý sa poskytne iná dotácia, grant, či iná forma podpory od akéhokoľvek
poskytujúceho orgánu.

Ostatné podmienky poskytnutia dotácie

Forma pomoci a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov
Pomoc sa poskytuje formou finančnej dotácie z rozpočtu poskytovateľa dotácie. Dotácia bude poskytovaná
príjemcovi na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú odo dňa účinnosti zmluvy na samostatne vedený
osobitný účet.
Forma zahraničnej súkromnej podpory
Zahraničná súkromná podpora môže nadobudnúť formu priameho grantu, dlhového financovania, investície do
základného kapitálu, poskytnutia služieb technologického centra, akcelerátora, transferu know-how, licencií
alebo technológií a pod.
Vybrané povinné prílohy žiadosti
- žiadosť o poskytnutie dotácie predkladaná v písomnej a elektronickej podobe zaslaním na mailovú
adresu financujprojekt@vicepremier.gov.sk
- opis projektu v slovenskom a anglickom jazyku
- kalkulácia oprávnených výdavkov projektu s preukázaním vlastných finančných zdrojov určených na
realizáciu a úspešné ukončenie projektu vo výške 5%
- vyplnený dotazník pre zahraničného partnera v anglickom jazyku
- vypracovaná prezentácia v anglickom jazyku pre zahraničného partnera v predpísanej štruktúre

-

preukázanie partnerského vzťahu s konkrétnym subjektom územnej samosprávy na úrovni obce/mesta,
v ktorej bude prebiehať testovanie
finančná analýza žiadateľa – index bonity
doklad o doterajších riešeniach výskumno-vývojových projektov formou záverečnej správy.

