ZBIERKA ZÁKONOV
POĽSKEJ REPUBLIKY
Varšava, dňa 20. augusta 2018
Čiastka 1589

NARIADENIE
MINISTRA INVESTÍCIÍ A ROZVOJA1)
zo dňa 2.augusta 2018
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o poskytovaní pomoci de minimis a štátnej pomoci v rámci
programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 - 2020
Na základe článku 27 ods. 4 zákona z 11. júla 2014 o pravidlách realizácie programov v oblasti kohéznej politiky
financovaných v programovom období 2014 - 2020 (Z. z. Z 2018, čiastka 1431 a 1544, v znení neskorších predpisov)
ustanovuje:
§ 1. Nariadenie Ministra infraštruktúry a rozvoja zo dňa 20. októbra 2015 o poskytovaní pomoci de minimis ako aj
štátnej pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014-2020 (Z.z. čiastka 1760) sa mení takto:
1)

§ 7 ods. 2 znie:
„2. Štátna pomoc sa nemôže poskytovať ani vyplácať podnikateľovi, ktorý je povinný vrátiť štátnu pomoc, a
táto povinnosť vyplýva z rozhodnutia Európskej komisie, ktorá takúto pomoc poskytnutú Poľskou republikou uznáva
za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.“;

2)

§ 8 znie:
a)

ods. 9 znie:
„9. Podnikateľ, pri uzatváraní zmluvy, sa zaväzuje splniť podmienky stanovené v čl. 14 ods. 5 a 16
nariadenia č. 651/2014.”,

b) pridáva sa ods. 10, ktorý znie:

1
Minister investícií a rozvoja riadi oddelenie štátnej správy – regionálny rozvoj, na základe § 1 ods. 2 bod 2
nariadenia Predsedu Rady ministrov z 10. januára 2018 o podrobnom rozsahu pôsobnosti Ministra investícií a rozvoja
(Z.z., poz 94 a 175).

„10. Regionálna investičná pomoc v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry nemôže byť poskytnutá
ani vyplatená v prípade, uvedenom v čl. 14 ods. 17 nariadenia č. 651/2014.”;
3)

§ 19 ods. 3 znie:
„3. V prípade pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva, ktorá neprekračuje hodnotu 2 mln eur,
hodnota povolenej pomoci môže byť stanovená podľa čl. 53 ods. 8 nariadenia č. 651/2014.”;

4)

§ 20 ods. 7 znie:
„7. V prípade pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru nepresahujúcej ekvivalent 2 mil.
EUR sa výška prípustnej pomoci môže stanoviť v súlade s článkom 55 ods. 12 nariadenia č. 651/2014.”;

5)

po § 21 sa pridávajú § 21a–§ 21c, ktoré znejú:
„§ 21a. Pomoc pre regionálne letiská podľa čl. 2 bod 153 nariadenia č. 651/2014 sa poskytuje:
1) s dodržaním podmienok, stanovených v čl. 56a nariadenia č. 651/2014;
2) na náhradu oprávnených výdavkov, uvedených v čl. 56a ods. 12 nariadenia č. 651/2014.
§ 21b. Pomoc pre námorné prístavy podľa čl. 2 bod 155 nariadenia č. 651/2014 sa poskytuje:
1) s dodržaním podmienok, stanovených v čl. 56b nariadenia č. 651/2014;
2) na náhradu oprávnených výdavkov, uvedených v čl. 56b ods. 2 nariadenia č. 651/2014, s výnimkou výdavkov,
uvedených v čl. 56b ods. 3 nariadenia č. 651/2014.
§ 21c. Pomoc pre vnútrozemské námorné prístavy podľa čl. 2 bod 156 nariadenia č. 651/2014 sa poskytuje:
1) s dodržaním podmienok, stanovených v čl. 56c nariadenia č. 651/2014;
2) na náhradu oprávnených výdavkov, uvedených v čl. 56c ods. 2 nariadenia č. 651/2014, s výnimkou výdavkov,
uvedených v čl. 56c ods. 3 nariadenia č. 651/2014.”.

§ 2. 1. Pre zmluvy uzatvorené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, na základe ktorých bola
poskytnutá pomoc de minimis alebo štátna pomoc, platia predchádzajúce ustanovenia.
2. Pre žiadosti o poskytnutie pomoci de minimis alebo štátnej pomoci, predložených pred dátumom nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia, platia predpisy nariadenia zmeneného § 1 v znení, ktoré získal týmto nariadením.
3. Žiadosti, uvedené v ods. 2, ktoré vyžadujú doplnenie v rozsahu, vyplývajúcom z ustanovení nariadenia
zmeneného v § 1 v znení, ktoré získal týmto nariadením, sa doplňujú na základe dožiadanie subjektu, ktorý poskytuje
pomoc de minimis alebo štátnu pomoc, v lehote určenej týmto subjektom, nie kratšej však ako 14 dní odo dňa, v ktorom
žiadateľovi bolo dožiadanie doručené.
§ 3. Nariadenie nadobúda platnosť v dňu nasledujúcom po dňu jeho zverejnenia.
Minister investícií a rozvoja: J. Kwieciński

