ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia predstavuje vykonávací akt uvedený v 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., pol. 1146, v znení neskorších predpisov), ďalej len
„zákon“.
Toto nariadenie predstavuje právny základ pre poskytovanie pomoci de minimis a štátnej
pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020. Nariadenie
definuje konkrétny účel, podmienky a spôsob poskytovania pomoci de minimis a štátnej
pomoci podnikateľom v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 –
2020: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko (2014 - 2020),
Program spolupráce Interreg Poľsko - Sasko 2014 - 2020, Program spolupráce Interreg V-A –
Poľsko-Dánsko-Nemecko-Litva-Švédsko (Južné Pobaltie) 2014 - 2020 a subjekty poskytujúce
túto pomoc. Podmienky poskytovania pomoci na základe tohto nariadenia boli pre pomoc de
minimis stanovené 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 (Ú. v. EÚ L 352
z 24.12.2013, s. 1), ďalej len „nariadenie č. 1407/2013“ a pre štátnu pomoc v nariadení
Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187 z 26.06.2014,
s. 1), ďalej len „nariadenie č. 651/2014“, ktoré definuje kategórie pomoci a podmienky, za
ktorých je poskytovaná pomoc v súlade s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a v súvislosti s tým oslobodená
od notifikačnej povinnosti uvedenej v článku 108 ZFEÚ.
Cieľom predmetnej úpravy je umožniť podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
prostredníctvom grantovej podpory subjektov, ktoré realizujú projekty v oblasti programov
Európskej územnej spolupráce na roky 2014 - 2020, na ktoré sa vzťahuje režim štátnej
pomoci na základe článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Je potrebné poznamenať, že ustanovenia boli
sformulované tak, aby bolo na ich základe možné poskytnúť pomoc na tzv. primárnej a
sekundárnej úrovni. V súvislosti s tým je v navrhovanom nariadení uvedené, že subjektom,
ktorý poskytuje pomoc, môže byť zároveň riadiaci orgán programu, ako aj prijímateľ uvedený
v článku 2 bod 1 zákona. Prijímateľom, ktorý poskytuje pomoc de minimis alebo štátnu
pomoc môže byť prijímateľ aj hlavný prijímateľ uvedený v článku 13 nariadenia Európskeho
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach
na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 259).
V § 1 návrhu bol stanovený vecný rozsah navrhovaného nariadenia.
V § 2 je uvedený únijný právny základ pre prijatie nariadenia v oblasti poskytovania
pomoci de minimis, t. j. nariadenie č. 1407/2013
V § 3 je uvedený únijný právny základ pre prijatie nariadenia v oblasti poskytovania
štátnej pomoci, t. j. nariadenie č. 651/2014.
V § 4 sa nachádza slovníček najdôležitejších pojmov použitých v nariadení, t. j.
definície: výskumnej infraštruktúry, organizačnej inovácie, intenzity pomoci, jediného
podniku, inovačných zoskupení, MSP, podnikateľa, regionálnej investičnej pomoci,
multifunkčnej rekreačnej infraštruktúry.
V § 5 ods. 1 je uvedený zoznam subjektov, ktoré poskytujú pomoc de minimis a štátnu
pomoc na základe tohto nariadenia. Týmito subjektmi sú riadiaci orgán a príjemcovia. Prijatie
takého riešenia znamená, že v navrhovanom nariadení sa nezavádza rozlišovanie s ohľadom
na to, či pomoc poskytuje riadiaca inštitúcia (tzv. primárna úroveň), alebo príjemca (tzv.
sekundárna úroveň), vďaka čomu bude možné poskytovanie pomoci na obidvoch úrovniach.
V § 5 ods. 2 je uvedená výhrada, že príjemca môže poskytovať pomoc de minimis
aj štátnu pomoc pod podmienkou, že túto možnosť predpokladá zmluva o poskytnutí
finančného príspevku na projekt v zmysle článku 2 bod 26 písm. c) zákona. Takáto výhrada
má predísť prípadom, v ktorých by príjemcovia uskutočňovali transfer podpory v rozpore
s podmienkami projektov, ktoré realizujú, stanovenými v zmluve o poskytnutí finančného
príspevku na projekt.
V § 6 návrhu nariadenia sú uvedené subjekty, ktorým môže byť poskytnutá pomoc de
minimis. Odkazuje tiež na predpisy, ktoré vylučujú vymedzený okruh subjektov z možnosti
získať pomoc de minimis, t. j. na článok 1 ods. 1 nariadenia č. 1407/2013 a na nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347 z
20.12.2013, s. 289). Ďalej obsahuje odkaz na predpisy EÚ týkajúce sa foriem a zásad
poskytovania pomoci de minimis. V ods. 3 je uvedené, že na základe článku 3 ods. 2 až 9
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nariadenia č. 1407/2013 nariadenie stanovuje prípustnú výšku pomoci de minimis poskytnutej
jedinému podniku. Odsek 4 ustanovuje, že pomoc de minimis sa poskytuje v súlade so
zásadami, ktoré sa týkajú kumulácie pomoci. V ods. 5 sa zase uvádza, že pomoc de minimis
sa môže poskytnúť podniku na pokrytie časti alebo všetkých oprávnených nákladov.
§ 7 upresňuje pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Sú tam vymenované tzv. vecné
vylúčenia vo vzťahu k štátnej pomoci – sektory a druhy hospodárskej činnosti, ktoré sú vyňaté
z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a tiež vylúčenia týkajúce sa pomoci pre podniky
v ťažkostiach a vylúčenia niektorých opatrení pomoci. Rozsah spomenutých vylúčení bol
vymedzený na základe odkazu na ustanovenia nariadenia č. 651/2014, ktoré ich podrobne
opisuje.
Ďalej je opísané vylúčenie, ktoré sa vzťahuje na subjekty, ktoré sú povinné vrátiť štátnu
pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola taká pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Touto podmienkou sa vykonáva
norma z článku 1 ods. 4 písm. a) nariadenia č. 651/2014. Predmetná úprava sa nevzťahuje na
pomoc de minimis.
Upravené boli otázky súvisiace so stimulačným účinkom. V súlade s § 7 ods. 3 musí
podnikateľ podať žiadosť o poskytnutie pomoci, ďalej len „žiadosť“, v súlade s článkom 6
ods. 2 nariadenia č. 651/2014, čiže pred začatím prác v zmysle článku 2 bod 23 nariadenia
č. 651/2014, t. j. pred začatím stavebných prác spojených s investíciou alebo prvou právne
záväznou objednávkou zariadení alebo akýmkoľvek iným záväzkom, na základe ktorého je
investícia nezvratná. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení
a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác. Odchylne od ustanovení
článku 6 odseky 2 až 4 nariadenia č. 651/2014 sa v prípade pomoci na kultúru a zachovanie
kultúrneho dedičstva, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené v článku 53 nariadenia č.
651/2014, nevyžaduje, aby mala stimulačný účinok, alebo sa predpokladá, že takýto účinok
má. Táto úprava sa nevzťahuje na pomoc de minimis.
Ďalej je uvedené, že sa štátna pomoc môže poskytovať vo formách stanovených v článku
5 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 651/2014, t. j. vo forme grantov a bonifikácie úrokov.
§ 7 ods. 5 obsahuje odkaz na článok 8 nariadenia č. 651/2014, ktoré komplexne
a vyčerpávajúco upravuje otázky týkajúce sa kumulácie štátnej pomoci. Okrem toho sa v
ods. 6 uvádza, že na výpočet intenzity štátnej pomoci a oprávnených nákladov sa použijú
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zásady uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 651/2014. Uvedený predpis predpokladá
nutnosť uplatňovania číselných údajov pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov
a prehľadnej, konkrétnej a aktuálnej dokumentácie oprávnených nákladov. Na účel výpočtu
ekvivalentu hrubého grantu (EHG) sa použijú tiež vnútroštátne úpravy vydané na základe
zákona z 30. apríla 2004 o konaní v záležitostiach týkajúcich sa štátnej pomoci (404Dz. U. z
2007 r. Nr 59, poz. 404, v znení neskorších predpisov), t. j. nariadenie Rady ministrov z 11.
augusta 2004 o podrobnom spôsobe výpočtu hodnoty štátnej pomoci poskytovanej v rôznych
formách (Dz. U. z 1983, Nr 194, pol. 1983, v znení neskorších predpisov). Hodnota
poskytnutej štátnej pomoci zároveň nemôže presiahnuť stropy stanovené v článku 4 ods. 1
nariadenia č. 651/2014.
V § 8 ods. 1 je uvedené, že regionálna investičná pomoc sa poskytuje v súlade
s podmienkami článku 14 nariadenia č. 651/2014. Odsek 2 teda ustanovuje, že investičná
pomoc sa poskytuje na pokrytie oprávnených nákladov uvedených v článku 14 ods. 4
nariadenia č. 651/2014, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v článku 14 odseky 6 až 9
nariadenia č. 651/2014. Tieto podmienky sú:
1) v súlade s článkom 14 ods. 6 nariadenia č. 651/2014 nadobudnuté aktíva musia byť
nové s výnimkou MSP a nadobudnutia prevádzkarne. Náklady spojené s lízingom
hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok:
a) v prípade pozemkov a budov musí lízing/prenájom pokračovať najmenej päť
rokov po očakávanom dátume ukončenia investičného projektu v prípade veľkých
podnikov alebo tri roky v prípade MSP,
b) v prípade zariadenia alebo strojov musí mať lízing/prenájom formu finančného
lízingu a musí zahŕňať záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva
po uplynutí zmluvy.
V prípade nadobudnutia aktív prevádzkarne v zmysle článku 2 ods. 49 nariadenia
č. 651/2014 by sa mali zohľadniť len náklady na nákup aktív od tretích strán, ktoré nie sú
v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi. Transakcia musí prebehnúť za trhových
podmienok. Ak bola pomoc na nadobudnutie aktív poskytnutá pred ich zakúpením,
náklady na tieto aktíva sa odpočítajú od oprávnených nákladov súvisiacich s nadobudnutím
prevádzkarne. Ak rodinný príslušník pôvodného majiteľa alebo zamestnanec prevezme
malý podnik, upustí sa od podmienky, že tieto aktíva musia byť nadobudnuté od tretích
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strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi. Nadobudnutie podielov/akcií
nepredstavuje počiatočnú investíciu.
2) v súlade s článkom 14 ods. 7 nariadenia č. 651/2014 v prípade pomoci poskytnutej
na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené náklady prevyšovať odpisy aktív
súvisiace s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch
fiškálnych rokov. V prípade pomoci na diverzifikáciu existujúcej prevádzkarne musia
oprávnené náklady prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív
zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác.
3) v súlade s článkom 14 ods. 8 nariadenia č. 651/2014 nehmotné aktíva sú oprávnené
na výpočet investičných nákladov, ak spĺňajú tieto podmienky:
a)

musia sa používať výlučne v prevádzkarni, ktorá je príjemcom pomoci;

b) musia byť odpisovateľné;
c)

musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom
vzťahu voči nadobúdateľovi; a

d) musia byť zahrnuté v aktívach podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia zostať
spojené s projektom, na ktorý bola poskytnutá pomoc, najmenej počas piatich
rokov alebo v prípade MSP počas troch rokov;
4) v prípade veľkých podnikov sú náklady na nehmotné aktíva oprávnené iba do výšky 50 %
celkových oprávnených investičných nákladov počiatočnej investície;
5) v súlade s článkom 14 ods. 9 nariadenia č. 651/2014, ak sú oprávnené náklady vypočítané
s použitím odhadovaných mzdových nákladov podľa ods. 4 písm. b), musia byť splnené
tieto podmienky:
a)

investičný projekt vedie k čistému nárastu počtu zamestnancov v príslušnej
prevádzkarni v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich 12 mesiacov, čo
znamená, že od počtu pracovných miest vytvorených v tomto období sa odpočíta
každé pracovné miesto zrušené počas tohto obdobia;

b) každé pracovné miesto je obsadené do troch rokov od ukončenia prác; a
c)

každé pracovné miesto vytvorené vďaka investícii sa v dotknutej oblasti zachová
počas obdobia aspoň piatich rokov odo dňa jeho prvého obsadenia alebo troch
rokov v prípade MSP.
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V § 8 ods. 3 nariadenia sa uvádza, že v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia č.
651/2014 sa regionálna investičná pomoc veľkým podnikom poskytuje len na počiatočnú
investíciu v prospech novej hospodárskej činnosti v dotknutej oblasti. V ods. 4 sa uvádza, že
regionálna investičná pomoc sa nemôže poskytnúť na tzv. investíciu na obnovu, t. j. investíciu
vedúcu len k nahradeniu výrobných kapacít prevádzkarne. Súvisí to so skutočnosťou, že
regionálna investičná pomoc sa poskytuje len na počiatočnú investíciu.
V § 8 ods. 5 sa uvádza, že regionálna investičná pomoc na výskumnú infraštruktúru sa
môže poskytovať na základe nariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 14 ods.
11 nariadenia č. 651/2014, t. j.: regionálna pomoc na výskumnú infraštruktúru sa poskytuje
len v prípade, že je pomoc podmienená poskytnutím transparentného a nediskriminačného
prístupu k predmetnej infraštruktúre.
V § 8 ods. 6 je stanovená maximálna intenzita regionálnej investičnej pomoci pre
projekty realizované v rámci programov Európskej územnej spolupráce prostredníctvom
odkazu na predpisy Európskej komisie o určovaní mapy regionálnej pomoci na roky 2014 2020. Intenzita regionálnej investičnej pomoci je súčinom hodnoty pomoci vyjadrenej v EHG
a nákladov oprávnených na pomoc. Určuje sa podľa oprávnených investičných nákladov,
ktoré príjemca uviedol v okamihu uchádzania sa o regionálnu investičnú pomoc. Intenzita
regionálnej investičnej pomoci závisí od miery bohatstva regiónu, určenej pomocou HDP
na obyvateľa. V prípade počiatočnej investície súvisiacej s projektmi v rámci Európskej
územnej spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013, sa intenzita pomoci
uplatňuje pre oblasť, v ktorej dochádza k predmetnej počiatočnej investícii, na všetkých
príjemcov zúčastnených na danom projekte. Ak sa počiatočná investícia uskutočňuje v dvoch
alebo vo viacerých podporovaných oblastiach, maximálna intenzita pomoci je tá, ktorá sa
uplatňuje v podporovanej oblasti, v ktorej sa vynakladá najvyššia suma oprávnených
nákladov. V podporovaných oblastiach oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm.
c) zmluvy sa toto ustanovenie uplatňuje na veľké podniky len vtedy, ak sa počiatočná
investícia týka novej hospodárskej činnosti.
V § 8 ods. 7 sa uvádza, že maximálna intenzita regionálnej investičnej pomoci sa
v prípade MSP zvyšuje o tzv. prémie (bonusy). Ak sa pomoc poskytuje mikropodniku alebo
malému podniku, základnú intenzitu pomoci možno zvýšiť o 20 percentuálnych bodov,
a v prípade stredného podniku môže byť zvýšená o 10 percentuálnych bodov. Odsek 8
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stanovuje pravidlá určovania maximálnej intenzity a výšky regionálnej investičnej pomoci
pomocou odkazu na tieto ustanovenia nariadenia č. 651/2014:
1) článok 14 ods. 12 :
a) pravidlom je neprekročiť maximálnu výšky pomoci vyplývajúcej z uplatnenia
maximálnej intenzity pomoci v prípade poskytovania investičnej pomoci počítanej na základe
oprávnených nákladov vyplývajúcich zo spojenia nákladov spadajúcich do investičných
nákladov alebo mzdových nákladov,
b) v prípade veľkých investičných projektov nesmie výška pomoci presiahnuť upravenú
výšku pomoci vypočítanú v súlade s mechanizmom uvedeným v článku 2 bod 20 nariadenia
č. 651/2014.
V súvislosti so skutočnosťou, že uplatňovanie štandardných stropov intenzity v prípade
investícií väčšieho rozsahu by mohlo priniesť riziko narušenia hospodárskej súťaže, sa
prípustný rozsah pomoci pre veľké investičné projekty, t. j. presahujúce 50 mil. EUR počíta
spôsobom, ktorý je menej výhodný pre podnikateľa – na základe upravenej výšky pomoci
vymedzenej v článku 2 bod 20 nariadenia č. 651/2014. V dôsledku uplatnenia tohto
mechanizmu je maximálna hodnota pomoci pre projekty nad 50 mil. EUR menšia, ako
hodnota vypočítaná pomocou štandardnej intenzity pomoci.
2) článok 14 ods. 13:
a) akákoľvek počiatočná investícia, ktorú začne ten istý príjemca (na úrovni skupiny)
v období do troch rokov od dátumu začatia prác na inej investícii, na ktorú bola poskytnutá
pomoc, v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely,
sa považuje za súčasť jedného investičného projektu.
b) ak je takýto jeden investičný projekt veľkým investičným projektom, celková výška
pomoci na jeden investičný projekt nepresiahne maximálnu výšku pomoci pre veľké
investičné projekty.
3) článok 14 ods. 14 nariadenia č. 651/2014 – v súlade s ktorým príjemca pomoci musí
poskytnúť finančný príspevok vo výške najmenej 25 % oprávnených nákladov vo forme,
ktorá nezahŕňa žiadnu verejnú podporu, a to buď z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom
externého financovania.
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§ 8 ods. 9 poukazuje na podmienku súvisiacu s nevyhnutnosťou zachovať investíciu
v regióne v súlade so zásadami stanovenými v článku 14 ods. 5 nariadenia č. 651/2014. Táto
podmienka spočíva v zachovaní podporovanej investície v predmetnom regióne: v prípade
veľkých podnikov najmenej počas piatich rokov od dátumu ukončenia jej realizácie,
a v prípade MSP počas najmenej troch 3 rokov.
V § 9 ods. 1 sa uvádza, že na pomoc pre MSP na poradenské služby sa vzťahujú
ustanovenia článku 18 nariadenia č. 651/2014. Ďalej je uvedené, že oprávnenými nákladmi v
oblasti pomoci pre MSP na poradenské služby sú náklady na poradenské služby poskytované
externými poradcami, s výhradou, že takéto služby nemajú charakter nepretržitej alebo
pravidelnej činnosti, ani nesúvisia s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné
daňové poradenské služby, pravidelné právne služby alebo reklama. Uvádza sa tiež, že
intenzita pomoci pre MSP na poradenské služby nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
V § 10 sa uvádza, že na pomoc na účasť MSP na veľtrhoch sa vzťahujú ustanovenia
článku 19 nariadenia č. 651/2014, v súvislosti s čím sú oprávnenými nákladmi náklady
vynaložené na prenájom, zriadenie a prevádzku výstavného stánku počas účasti podniku
na ktoromkoľvek konkrétnom veľtrhu alebo výstave. Uvádza sa tiež, že intenzita pomoci
na účasť MSP na veľtrhoch nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
V § 11 sa uvádza, že vzhľadom na pomoc na náklady na spoluprácu vzniknuté MSP
zúčastneným na projektoch v rámci Európskej územnej spolupráce sa uplatňujú ustanovenia
článku 20 nariadenia č. 651/2014. Oprávnenými nákladmi na spoluprácu vzniknuté MSP
zúčastneným na projektoch v rámci Európskej územnej sú:
1) náklady na organizačnú spoluprácu vrátane nákladov na personál a kancelárske
priestory, pokiaľ súvisia s projektom spolupráce;
2) náklady na poradenské a podporné služby týkajúce sa spolupráce, ktoré poskytujú
externí konzultanti a poskytovatelia služieb, ak budú splnené podmienky z článku
20 ods. 3 nariadenia č. 651/2014, t. j.: náklady nemajú charakter nepretržitej alebo
pravidelnej činnosti, ani nesúvisia s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku,
ako sú bežné daňové poradenské služby, pravidelné právne služby alebo bežná
reklama;
3) cestovné výdavky, náklady na vybavenie a investičné výdavky priamo súvisiace
s projektom a odpisy nástrojov a vybavenia používaných priamo na daný projekt.
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Hodnota pomoci pre MSP na náklady na spoluprácu, ktoré vznikli účasťou na projektoch
Európskej územnej spolupráce pritom nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
V § 12 sa uvádza, že vzhľadom na pomoc na výskumné a vývojové projekty sa uplatňujú
ustanovenia článku 25 nariadenia č. 651/2014. Podporovaná časť výskumného a vývojového
projektu musí v plnej miere patriť aspoň do jednej z týchto kategórií:
1) základný výskum;
2) priemyselný výskum;
3) experimentálny vývoj;
4) štúdie uskutočniteľnosti.
Ďalej je uvedené, čo realizátor projektu považuje za oprávnené náklady výskumného
a vývojového projektu, na ktoré sa môže vzťahovať pomoc. Sú to náklady, ktoré spĺňajú
podmienky stanovené v článku 25 odseky 3 a 4 nariadenia č. 651/2014, t. j. oprávnené
náklady na výskumné a vývojové projekty sa priradia ku konkrétnej kategórii výskumu
a vývoja, pričom ide o tieto oprávnené náklady:
a)

náklady na personál: výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci
v rozsahu, v ktorom sa podieľajú na danom projekte,

b)

náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu.
Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej doby
svojej životnosti, za oprávnené náklady sa považujú jedine odpisy zodpovedajúce
dĺžke obdobia realizácie projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných
účtovných zásad;

c)

náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich použitia v rámci projektu.
V súvislosti s budovami sa za oprávnené náklady považujú iba odpisy
zodpovedajúce dĺžke obdobia realizácie projektu vypočítané na základe všeobecne
uznávaných účtovných zásad. V prípade pozemkov sú oprávnenými nákladmi
náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady,

d)

náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované
z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady
na poradenské služby a rovnocenné služby využité výlučne na daný projekt;

e)

ďalšie režijné náklady a ostatné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov
na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku realizácie
projektu.
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Súčasne treba dodať, že za oprávnené náklady na štúdie uskutočniteľnosti sa považujú
náklady vynaložené na ich realizáciu.
V § 12 sú uvedené tiež pravidlá pre určovanie maximálnej intenzity pomoci
poskytovanej na výskumné a vývojové projekty na základe navrhovaného nariadenia.
Maximálna intenzita pomoci sa určuje v súlade s článkom 25 ods. 5 nariadenia č. 651/2014.
Intenzita pomoci na výskumné a vývojové projekty v prípade každého príjemcu nepresahuje:
100 % oprávnených nákladov v prípade základného výskumu; 50 % oprávnených nákladov
v prípade priemyselného výskumu; 25 % oprávnených nákladov v prípade experimentálneho
vývoja; 50 % oprávnených nákladov v prípade štúdií uskutočniteľnosti. Intenzitu pomoci
možno zvýšiť v súlade s článkom 25 ods. 6 a 7 nariadenia č. 651/2014. Intenzitu pomoci
v prípade priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja možno zvýšiť až na maximálnu
intenzitu pomoci vo výške 80 % oprávnených nákladov, a to:
1)

o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé
podniky;

2)

o 15 percentuálnych bodov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
a) projekt zahŕňa účinnú spoluprácu medzi podnikmi, spomedzi ktorých aspoň
jeden je MSP, alebo sa uskutočňuje v najmenej dvoch členských štátoch,
alebo v jednom členskom štáte a v zmluvnej strane dohody o EHP, pričom
žiadny podnik jednotlivo neznáša viac než 70 % oprávnených nákladov,
alebo medzi podnikom a aspoň jednou organizáciou venujúcou sa výskumu
a šíreniu poznatkov, pričom táto organizácia znáša prinajmenšom 10 %
oprávnených nákladov a má právo uverejňovať výsledky vlastného
výskumu;
b) výsledky projektu sa vo veľkej miere rozšíria prostredníctvom konferencií,
uverejnením, vo voľne prístupných úschovniach dát alebo prostredníctvom
bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom.
Intenzitu pomoci na štúdie uskutočniteľnosti možno zvýšiť o 10 percentuálnych bodov

pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky.
V § 13 sa uvádza, že na pomoc na výskum a vývoj v odvetviach rybolovu a akvakultúry
sa vzťahujú ustanovenia článku 30 nariadenia č. 651/2014. V súlade s článkom 30 ods. 5
nariadenia č. 651/2014 sa pomoc poskytuje priamo organizáciám venujúcim sa výskumu
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a šíreniu poznatkov a nesmie zahŕňať priame poskytnutie pomoci nesúvisiacej s výskumom
podniku, ktorý vyrába, spracúva alebo uvádza na trh produkty rybolovu alebo akvakultúry.
Zároveň

sa

ustanovuje,

že

oprávnenými

nákladmi

na

projekty

súvisiace

s výskumom a vývojom v odvetviach rybolovu a akvakultúry sú náklady uvedené v článku 25
ods. 3 nariadenia č. 651/2014. Okrem toho v súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia
č. 651/2014 sa výsledky podporovaného projektu musia sprístupniť na internete od dátumu
ukončenia podporovaného projektu alebo od dátumu, kedy sa členom akejkoľvek príslušnej
organizácie poskytnú akékoľvek informácie týkajúce sa týchto výsledkov podľa toho, ktorý
dátum nastane skôr. Výsledky zostanú dostupné na internete počas obdobia najmenej 5 rokov
od dátumu ukončenia podporovaného projektu. V § 13 ods. 3 sa ustanovuje, že intenzita
pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.
V § 14 sa uvádza, že vzhľadom na investičnú pomoc na výskumnú infraštruktúru sa
uplatňujú ustanovenia článku 26 nariadenia č. 651/2014. Oprávnenými investičnými nákladmi
v prípade výskumnej infraštruktúry sú náklady na hmotné a nehmotné aktíva.
V § 14 ods. 2 sa uvádza, že výskumná infraštruktúra sa môže využívať na vykonávanie
hospodárskej aj nehospodárskej činnosti v súlade s podmienkami stanovenými v článku 26
ods. 2 až 4 nariadenia č. 651/2014 v rozsahu:
1) podmienky rozdelenia nákladov v prípade, ak sa výskumná infraštruktúra
využíva zároveň na vykonávanie hospodárskej, ako aj nehospodárskej činnosti;
2) podmienky účtovania trhovej ceny za prevádzku alebo používanie infraštruktúry;
3) podmienky sprístupnenia výskumnej infraštruktúry používateľom na základe
transparentných a nediskriminačných trhových pravidiel, so zohľadnením
osobitného prípadu, v ktorom používatelia môžu získať prednostný prístup.
Ďalej je ustanovená maximálna intenzita pomoci na výskumnú infraštruktúru, ktorá
nesmie presahovať 50 % hodnoty oprávnených výdavkov. Ak vedecko-výskumná
infraštruktúra dostáva verejné financovanie na hospodárske aj nehospodárske činnosti,
členský štát zavedie mechanizmus monitorovania a spätného vymáhania s cieľom zabezpečiť,
aby uplatniteľná maximálna intenzita pomoci nebola prekročená v dôsledku zvýšenia podielu
hospodárskych činností v porovnaní so situáciou očakávanou v okamihu poskytnutia pomoci.
V § 8 ods. 15 je uvedené, že na pomoc pre inovačné zoskupenia sa vzťahujú ustanovenia
článku 27 nariadenia č. 651/2014. Táto pomoc sa poskytuje výhradne právnickej osobe
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prevádzkujúcej inovačné zoskupenie (klastrová organizácia). Uvádza sa tiež, že prístup do
priestorov, zariadení a k činnostiam zoskupenia sa poskytuje podľa zásad stanovených
v článku 27 odseky 3 a 4 nariadenia č. 651/2014, t. j. poskytuje sa viacerým používateľom
na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financujú aspoň 10 %
investičných nákladov

na inovačné zoskupenie, môžu získať prednostný prístup

za výhodnejších podmienok. Aby sa predišlo nadmernej kompenzácii, takýto prístup musí byť
primeraný k príspevku podniku na investičné náklady a tieto podmienky musia byť
zverejnené. Poplatky účtované za používanie zariadení zoskupenia a za účasť na činnostiach
zoskupenia zodpovedajú trhovým cenám alebo odzrkadľujú náklady na ne.
V § 15 ods. 3 je uvedené, že investičná pomoc pre inovačné zoskupenia sa poskytuje na
oprávnené náklady zahŕňajúce investičné náklady na nehmotné a hmotné aktíva.
Ďalej sa uvádza, že intenzita investičnej pomoci pre inovačné zoskupenia nepresahuje 50
% oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre
inovačné zoskupenia umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky
ustanovené v článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov pre inovačné
zoskupenia umiestnené v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky ustanovené
v článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.
Oprávnenými nákladmi prevádzkovej pomoci pre inovačné zoskupenia sú náklady
na personál a administratívne náklady (vrátane režijných nákladov), v súlade s článkom 27
ods. 8 nariadenia č. 651/2014, pričom prevádzková pomoc sa nesmie poskytovať dlhšie než
desať rokov. Uvádza sa tiež, že intenzita prevádzkovej pomoci pre inovačné zoskupenia
nepresahuje 50 % celkových oprávnených nákladov počas obdobia, na ktoré sa pomoc
poskytuje.
V § 16 je uvedené, že na pomoc na inovácie pre MSP sa vzťahujú ustanovenia článku 28
nariadenia č. 651/2014. Oprávnenými nákladmi v rámci tejto pomoci sú náklady uvedené
v článku 28 ods. 2 nariadenia č. 651/2014, t. j.:
1) náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív;
2) náklady na vyslanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z organizácie venujúcej
sa výskumu a šíreniu poznatkov alebo veľkého podniku činných v oblasti
výskumu, vývoja a inovácií na novovytvorenú funkciu u príjemcu, pričom títo
pracovníci nenahrádzajú iných pracovníkov;
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3) náklady na poradenské služby zamerané na inovácie a náklady na služby
na podporu inovácií.
Intenzita pomoci na inovácie pre MSP nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.
V osobitnom prípade pomoci na poradenské služby zamerané na inovácie a služby na podporu
inovácií môže byť intenzita pomoci zvýšená až na 100 % oprávnených nákladov
za predpokladu, že celková suma pomoci na poradenské služby zamerané na inovácie
a služby na podporu inovácií nepresahuje v ktoromkoľvek trojročnom období sumu
200 000 EUR na jeden podnik.
V súlade s § 17 sa na pomoc na inováciu procesu a na organizačnú inováciu
vzťahujú ustanovenia článku 29 nariadenia č. 651/2014. Pomoc pre veľké podniky je
zlučiteľná len vtedy, ak účinne spolupracujú s MSP v podporovanej činnosti a ak
spolupracujúce MSP znášajú aspoň 30 % celkových oprávnených nákladov. Oprávnenými
nákladmi sú náklady uvedené v článku 29 ods. 3 nariadenia č. 651/2014, t. j.:
1) náklady na personál;
2) náklady na nástroje, vybavenie, budovy a pozemky v rozsahu a na obdobie ich
použitia v rámci projektu;
3) náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované
z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu;
4) dodatočné režijné náklady a ostatné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov
na materiál, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu.
Intenzita pomoci na inováciu procesu a na organizačnú inováciu nepresahuje 15 %
oprávnených nákladov v prípade veľkých podnikov a 50 % oprávnených nákladov v prípade
MSP.
V § 18 sa uvádza, že na pomoc na podporu vzdelávania sa vzťahujú ustanovenia článku
31 nariadenia č. 651/2014. Oprávnenými nákladmi sú náklady uvedené v článku 31 ods. 3
nariadenia č. 651/2014, t. j.:
1) osobné náklady na školiteľov za hodiny, počas ktorých školitelia
vykonávajú vzdelávacie činnosti;
2) prevádzkové náklady na školiteľov a účastníkov vzdelávania týkajúce sa
priamo vzdelávacieho projektu, ako sú cestovné výdavky, náklady
na materiály priamo súvisiace s projektom, odpisy nástrojov a vybavenia, ak
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sa používajú výlučne na daný projekt vzdelávania. Náklady na ubytovanie
sú vylúčené okrem minimálnych nákladov potrebných na ubytovanie pre
účastníkov vzdelávania, ktorí sú pracovníkmi so zdravotným postihnutím;
3) náklady na poradenské služby súvisiace s projektom vzdelávania;
4) osobné náklady na účastníkov vzdelávania a všeobecné nepriame náklady
(administratívne náklady, prenájom, réžia) za hodiny, počas ktorých sa
účastníci zúčastňujú vzdelávania.
Zároveň § ods. 2 stanovuje, že pomoc sa neposkytuje na vzdelávanie, ktoré podniky
uskutočňujú s cieľom splniť povinné vnútroštátne vzdelávacie normy.
Ďalej je stanovená maximálna pomoc na podporu vzdelávania, ktorá nepresahuje 50 %
oprávnených nákladov. Intenzita pomoci na podporu vzdelávania sa môže zvýšiť až
na maximálne 70 % oprávnených nákladov, a to:
1) o 10 percentuálnych bodov, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom
so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom;
2) o 10 percentuálnych bodov, ak sa pomoc poskytuje strednému podniku,
a o 20 percentuálnych bodov, ak sa poskytuje malému podniku.
Ak sa pomoc poskytuje v sektore námornej dopravy, jej intenzita sa môže zvýšiť na
100 % oprávnených nákladov za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
1) účastníci vzdelávania nie sú aktívnymi členmi posádky, ale sú na palube
nadpočetní; a
2) vzdelávanie sa uskutočňuje na palube lodí zapísaných v registroch Únie.
V § 19 sa uvádza, že vzhľadom na pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva
sa uplatňujú ustanovenia článku 53 nariadenia č. 651/2014. Ďalej sú uvedené kultúrne účely
a činnosti, na ktoré sa môže poskytnúť pomoc v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia
č. 651/2014. Sú to: múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory,
divadlá, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie
zodpovedné za filmové dedičstvo a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry,
organizácie a inštitúcie; hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného alebo
nehnuteľného kultúrneho dedičstva, archeologických objektov, pamiatok, lokalít a budov
historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je
formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi
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členského štátu; nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí
a remesiel; umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné
podobné kultúrne činnosti; kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora lepšieho
chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom
vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, medzi iným
pomocou nových technológií; písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia
a publikovanie hudobných a literárnych diel vrátane prekladov.
Pomoc podľa § 19 má charakter investičnej pomoci vrátane pomoci na výstavbu alebo
modernizáciu kultúrnej infraštruktúry a prevádzkovej pomoci. Oprávnenými nákladmi
projektu, ktorý sa týka kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, sú v prípade investičnej
pomoci investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva a pri prevádzkovej pomoci náklady
na prevádzku. Pri uverejňovaní hudby a literatúry sú oprávnenými nákladmi náklady
na uverejňovanie hudby a literatúry vrátane autorských poplatkov (náklady na autorské
práva), odmien prekladateľov, odmien vydavateľov, iné redakčné náklady (korektúra, úpravy,
revízie), nákladov na grafickú úpravu, predtlač a tlač alebo nákladov na elektronické
publikovanie.
Hodnota investičnej pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva nepresahuje
rozdiel

medzi

oprávnenými

nákladmi

a prevádzkovým

ziskom

investície,

pričom

prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných
odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania. Pri uverejňovaní hudby
a literatúry podľa vymedzenia v článku 53 ods. 2 písm. f) nariadenia č. 651/2014 maximálna
výška pomoci nepresahuje ani rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a diskontovanými
príjmami projektu, ani 70 % oprávnených nákladov. Príjmy sa odpočítajú od oprávnených
nákladov ex ante alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
Pri prevádzkovej pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva nesmie výška
pomoci presiahnuť úroveň potrebnú na to, aby sa za príslušné obdobie pokryli prevádzkové
straty a primeraný zisk. To sa zabezpečuje ex ante na základe primeraných odhadov alebo
prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania. Pri pomoci na kultúru a zachovanie
kultúrneho dedičstva nepresahujúcej 1 mil. EUR sa maximálna výška pomoci môže stanoviť
na 80 % oprávnených nákladov.
V § 20 sa uvádza, že vzhľadom na pomoc na športovú a multifunkčnú rekreačnú
infraštruktúru sa uplatňujú ustanovenia článku 55 nariadenia č. 651/2014. Uvádza sa, že
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pomoc má formu investičnej pomoci vrátane pomoci na výstavbu alebo modernizáciu
športovej alebo multifunkčnej rekreačnej infraštruktúry a prevádzkovej pomoci na športovú
infraštruktúru.
Oprávnenými nákladmi projektu, ktorý sa týka športovej a multifunkčnej rekreačnej
infraštruktúry sú v prípade investičnej pomoci investičné náklady na hmotné a nehmotné
aktíva a v prípade prevádzkovej pomoci na športovú infraštruktúru sú oprávnenými nákladmi
prevádzkové náklady na poskytovanie služieb v rámci tejto infraštruktúry. Prevádzkové
náklady zahŕňajú náklady, ako napr. náklady na personál, materiál, zmluvné služby,
komunikácie, energiu, údržbu, nájom, administratívu atď., ale vylúčené sú náklady na odpisy
a náklady na financovanie, ak sa na ne vzťahovala investičná pomoc.
V § 20 ods. 2 sú stanovené zásady sprístupňovania podporovanej športovej
infraštruktúry používateľom, ktorú nesmie využívať výhradne jeden profesionálny používateľšportovec.

Využívanie

športovej

infraštruktúry

inými

profesionálnymi

alebo

neprofesionálnymi používateľmi-športovcami musí každoročne predstavovať aspoň 20 %
časovej kapacity. Ak infraštruktúru používajú viacerí používatelia zároveň, vypočítajú sa
zodpovedajúce podiely využitia časovej kapacity. Prístup k športovej alebo multifunkčnej
rekreačnej

infraštruktúre

je

otvorený

pre

viacero

používateľov

a

poskytuje

sa

na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financujú aspoň 30 %
investičných nákladov na infraštruktúru, môžu získať prednostný prístup za výhodnejších
podmienok, ak sú tieto podmienky verejne prístupné.
Stanovuje sa tiež, že ak športovú infraštruktúru využívajú profesionálne športové kluby,
členské štáty zabezpečia, aby cenové podmienky za jej využívanie týmito klubmi boli verejne
prístupné.
Okrem

toho

sú

stanovené zásady

zverenia úloh

súvisiacich

so

športovou

a multifunkčnou rekreačnou infraštruktúrou tretej osobe. Akákoľvek koncesia alebo iné
zverenie výstavby, modernizácie alebo prevádzky športovej alebo multifunkčnej rekreačnej
infraštruktúry tretej strane sa prideľuje na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom
základe, pričom sa riadne zohľadňujú uplatniteľné pravidlá obstarávania.
Hodnota investičnej pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru
nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície, pričom
prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných
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odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania. Pri prevádzkovej pomoci
na športovú infraštruktúru výška pomoci nepresahuje prevádzkové straty počas príslušného
obdobia. To sa zabezpečuje ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom
mechanizmu spätného vymáhania.
Pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru nepresahujúcej
1 mil. EUR sa maximálna výška pomoci môže stanoviť na 80 % oprávnených nákladov.
V § 21 sa uvádza, že vzhľadom na pomoc na miestnu infraštruktúru sa uplatňujú
ustanovenia článku 56 nariadenia č. 651/2014. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na pomoc
na infraštruktúru, na ktorú sa vzťahujú iné oddiely kapitoly III nariadenia č. 651/2014,
s výnimkou oddielu 1 – Regionálna pomoc. Tento článok sa neuplatňuje ani na infraštruktúru
letísk a infraštruktúru prístavov. Vyhradená infraštruktúra nie je na základe predmetného
ustanovenia oslobodená.
V § 21 ods. 2 sú určené zásady sprístupňovania miestnej infraštruktúry používateľom.
Takáto infraštruktúra sa zainteresovaným používateľom sprístupňuje na otvorenom,
transparentnom a nediskriminačnom základe. Ceny účtované za používanie alebo predaj
infraštruktúry zodpovedajú trhovým cenám. Akákoľvek koncesia alebo iné zverenie
prevádzky infraštruktúry tretej strane sa prideľuje na otvorenom, transparentnom
a nediskriminačnom základe, pričom sa riadne zohľadňujú uplatniteľné pravidlá obstarávania.
Ďalej je stanovené, že oprávnenými nákladmi projektu, ktorý sa týka miestnej
infraštruktúry, sú investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva. Hodnota pomoci
na miestnu infraštruktúru nepresahuje rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým
ziskom investície, pričom prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante
na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.
§ 22 upravuje mechanizmus poskytovania pomoci ustanovením, že podnik predkladá
žiadosť subjektu poskytujúcemu pomoc de minimis aj štátnu pomoc. Subjektmi, ktoré
poskytujú pomoc de minimis alebo štátnu pomoc, môžu byť riadiaci orgán aj príjemca,
t. j. subjekty organizujúce súťaž a subjekty poskytujúce služby podnikom.
V § 22 ods. 2 návrhu nariadenia je uvedený zoznam informácií, ktoré musí obsahovať
žiadosť o poskytnutie pomoci. Tento zoznam má otvorený charakter, keďže v bode 10 sa
uvádza, že žiadosť môže obsahovať tiež informácie, ktoré si subjekt poskytujúci pomoc
dodatočne vyžiada v príslušných dokumentoch. Navrhované riešenie vyplýva zo skutočnosti,
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že program pomoci je stanovený ako právny základ poskytovania pomoci v rámci troch
programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 - 2020 vo veľmi širokom rozsahu,
a nie je možné jednoznačne určiť, aký druh informácií môže byť potrebný na posúdenie
jednotlivých žiadostí.
V § 22 ods. 3 sa uvádza, že k žiadosti podnikateľ prikladá informácie o pomoci de
minimis, ktorú už získal aj plánuje získať:
1) kópiu potvrdení o pomoci de minimis alebo potvrdení o pomoci de minimis
v poľnohospodárstve alebo potvrdení o pomoci de minimis v rybolove,
alebo vyhlásenie o nezískaní pomoci de minimis, ktoré sú uvedené v článku
37 ods. 1 bod 1 a ods. 2 body 1 a 2 zákona z 30. apríla 2004 o konaní
v záležitostiach týkajúcich sa štátnej pomoci,
2) Informácie uvedené v článku 37 ods. 1 bod 2 zákona z 30. apríla
2004 o konaní v záležitostiach týkajúcich sa štátnej pomoci.
V § 22 ods. 4 sa uvádza, že podnikateľ, ktorý žiada štátnu pomoc, dodatočne prikladá
k žiadosti dokumenty vypracované v súlade s predpismi vydanými na základe článku 37 ods.
6 zákona z 30. apríla 2004 o konaní v záležitostiach týkajúcich sa štátnej pomoci. Zoznam
dokumentov a potvrdení je uvedený v nariadení Rady ministrov z 29. marca 2010 o rozsahu
informácií, ktoré predkladá subjekt uchádzajúci sa o pomoc, ktorá je iná ako pomoc de
minimis alebo o pomoc de minimis v odvetviach poľnohospodárstva alebo rybolovu (Dz. U.
Nr 53, pol. 312, v znení neskorších predpisov).
V § 23 sú uvedené prvky, ktoré subjekt poskytujúci pomoc zohľadňuje pri hodnotení.
Zároveň môže Riadiaci orgán – v súlade s článkom 12 ods. 3 zákona – delegovať časť úloh
súvisiacich s hodnotením žiadosti na Spoločný technický sekretariát. Po konzultácii s
členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa zúčastňujú na spomenutom programe, riadiaci
orgán programu Európskej územnej spolupráce zriadi Spoločný technický sekretariát.
Spoločný technický sekretariát pomáha Riadiacemu orgánu a Monitorovaciemu výboru pri
výkone ich funkcií. Je tiež zodpovedný za poskytovanie informácií o možnostiach
financovania v rámci programov Európskej územnej spolupráce potenciálnym príjemcom a
pomáha príjemcom pri vykonávaní operácií.
Ďalej sú upravené otázky súvisiace s posledným prvkom v rámci mechanizmu
poskytovania pomoci – podpísaním zmluvy. Pred podpísaním zmluvy podnikateľ predkladá
subjektu, ktorý poskytuje pomoc, dokumenty a informácie uvedené v § 22 ods. 3 týkajúce sa
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obdobia odo dňa podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt do dňa
podpísania zmluvy.
V § 24 je stanovený termín, do ktorého sa bude poskytovať pomoc de minimis
na základe navrhovaného nariadenia. V súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 4 nariadenia
č. 1407/2013 tento termín uplynie dňa 30. júna 2021.
V § 25 je stanovený termín, do ktorého sa bude poskytovať štátna pomoc na základe
navrhovaného nariadenia. V súlade s článkom 58 ods. 4 nariadenia č. 651/2014 sa programy
pomoci iné ako programy regionálnej pomoci a pomoci vo forme rizikového financovania,
oslobodené podľa spomenutého nariadenia, uplatňujú počas obdobia prispôsobenia v trvaní
šiestich mesiacov od dátumu skončenia účinnosti spomenutého nariadenia. V súlade
s článkom 59 nariadenia č. 651/2014 sa nariadenie uplatňuje do 31. decembra 2020, a teda
s výnimkou regionálnej pomoci môžu mať vnútroštátne právne akty vydané na jeho základe
účinnosť do 30. júna 2021.
Nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení. V súlade s článkom 4
ods. 1 zákona z 20. júla 2000 o uverejňovaní normatívnych aktov a niektorých ďalších
právnych aktov ( Dz. U. z 2011 Nr 197, pol. 1172, v znení neskorších predpisov) by malo
obdobie vacatio legis predstavovať 14 dní. Podľa názoru orgánu, ktorý vydáva nariadenie, je
však opodstatnené skrátenie termínu nadobudnutia účinnosti predmetného normatívneho aktu,
a to vzhľadom na naliehavú potrebu zabezpečiť právny základ pre poskytovanie štátnej
pomoci v rámci programov Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020.
Návrh nariadenia bol z hľadiska súladu s právom Európskej únie hodnotený pozitívne
(list, spis. značka DPUE.920.747.2015/3/mrz z 15. júna t. r.).
Nariadenie neobsahuje technické predpisy v zmysle nariadenia Rady ministrov
z 23. decembra 2002 o spôsobe fungovania vnútroštátneho notifikačného systému pre právne
normy a predpisy (Dz. U. Nr 239, pol. 2039, v znení neskorších predpisov) a v tomto smere
nepodlieha oznámeniu Európskej komisii.
Nariadenie nebude vyžadovať oznámenie Európskej komisii podľa zákona z 30. apríla
2004 o konaní v záležitostiach týkajúcich sa štátnej pomoci, pretože predstavuje program
pomoci v rámci skupinových výnimiek. Nariadenie je v súlade s platnými úpravami
Európskej únie v predmetnej oblasti a nemusí sa predkladať príslušným orgánom
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a inštitúciám Európskej únie vrátane Európskej centrálnej banky na účely získania stanoviska,
oznámenia, konzultácií alebo koordinácie.
Vzhľadom na novú povinnosť vyplývajúcu z článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia
č. 651/2014 je členský štát v prípade programov pomoci s priemerným ročným rozpočtom
na štátnu pomoc vo výške 150 mil. EUR povinný predložiť Európskej komisii v priebehu
20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti daného normatívneho aktu plán hodnotenia
programu pomoci.
Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja vykonalo odhad ročného rozpočtu predmetného
nariadenia. Z údajov uvedených vo finančných plánoch programov Európskej územnej
spolupráce, na ktoré sa nariadenie vzťahuje, vyplýva, že celková alokácia, ktorú riadiaci orgán
plánuje vyhradiť v rámci predmetného nariadenia na poskytnutie pomoci nepresiahne
308 mil. eur a ročná suma nebude vyššia ako 150 mil. eur. V dôsledku toho nie je potrebné
vypracovať v rámci predmetného nariadenia plán hodnotenia pre EK.
Návrh nariadenia bol v súlade s článkom 5 zákona zo 7. júla 2005 o lobingu v procese
tvorby právnych predpisov sprístupnený vo verejnom informačnom bulletine Ministerstva
infraštruktúry a rozvoja. Návrh nariadenia bol v súlade s § 52 ods. 1 uznesenia č. 190 Rady
ministrov z 29. októbra 2013 Rokovací poriadok Rady ministrov (Úradný vestník M. P. pol.
979) zverejnený tiež vo verejnom informačnom bulletine na oficiálnej stránke Legislatívnej
rady vlády, v rámci servisu Legislatívny proces.
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