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Minimálna pomoc
 Opatrenia pomoci, ktoré nepresahujú určitý strop stanovený v príslušnom
nariadení Európskej komisie počas sledovaného obdobia, ktorým sú tri fiškálne
roky.
 Právna úprava EÚ v oblasti minimálnej pomoci:
Nariadenie Komisie č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie na pomoc de minimis
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v
sektore poľnohospodárstva
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore
rybolovu a akvakultúry
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v
prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu
(SGEI)
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Podmienky poskytovania minimálnej pomoci
 Jediný podnik zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými
je aspoň jeden zo vzťahov upravených v príslušnom nariadení pre minimálnu pomoc
 Definícia jediného podniku upravuje zoznam alternatívnych kritérií na určovanie toho,
kedy sa dva alebo viaceré subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť v jednom
členskom štáte považujú za jediný podnik
 Vylúčenie niektorých odvetví z poskytovania pomoci
 Dodržanie príslušného stropu minimálnej pomoci sa sleduje len v rámci územia
príslušného členského štátu
 Ak by sa poskytnutím novej minimálnej pomoci presiahol príslušný strop minimálnej
pomoci, na nijakú časť takejto novej pomoci sa nevzťahujú výhody spojené s príslušným
nariadením upravujúcim podmienky poskytovania minimálnej pomoci príslušného
členského štátu EÚ
 Predloženie prehľadu o poskytnutej minimálnej pomoci počas obdobia prebiehajúceho
fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov zo strany príjemcu
(podľa zákona o štátnej pomoci preverenie stropu minimálnej pomoci v centrálnom
registri pred jej poskytnutím zo strany poskytovateľa)
 Informovanie príjemcu pomoci, zaznamenávanie údajov do centrálneho registra
 Minimálna pomoc sa považuje za poskytnutú v okamihu, keď podnik nadobudne na
základe platného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci,
a to bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci podniku
• záujmu (SGEI)
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Stropy minimálnej pomoci
 Celková výška minimálnej pomoci poskytnutá jedinému podniku nesmie
presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Celková
výška pomoci poskytnutá jedinému podniku vykonávajúcemu cestnú nákladnú
dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR v
priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc sa nepoužije na nákup
vozidiel cestnej nákladnej dopravy
 Strop minimálnej pomoci v oblasti poľnohospodárstva je stanovený na
15 000 EUR, vnútroštátna horná hranica minimálnej pomoci pre SR je 22 950
000 EUR
 Strop minimálnej pomoci v oblasti rybolovu a akvakultúry je stanovený na
30 000 EUR, vnútroštátna horná hranica pre SR je 860 000 EUR
 Strop minimálnej pomoci pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu je
stanovený na 500 000 EUR
• záujmu (SGEI)
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Transparentná minimálna pomoc
Pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu
pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika.
Príklady transparentnej formy minimálnej pomoci:
 pomoc vo forme grantov (dotácií),
 pomoc vo forme bonifikácií úrokov,
 pomoc vo forme úverov a záruk za podmienok stanovených v príslušných
pravidlách štátnej pomoci (napr. článok 4 nariadenia č. 1407/2103),
 pomoc vo forme kapitálových injekcií, opatrení rizikového financovania, ak
celková výška injekcie, kapitálu poskytnutému jedinému podniku nepresahuje
strop pomoci de minimis,
 pomoc vo forme iných nástrojov, ak nástroj stanovuje hornú hranicu, ktorá
zabezpečí, že nebude prekročený príslušný strop.

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci
Minimálna pomoc

Kumulácia minimálnej pomoci
 Kumulácia pomoci s minimálnou pomocou podľa nariadenia Komisie č. 360/2012
až do výšky stropu podľa tohto nariadenia upravujúceho minimálnu pomoc pre
služby všeobecného hospodárskeho záujmu
 Kumulácia pomoci s minimálnou pomocou poskytnutou v súlade s inými predpismi
o minimálnej pomoci až do výšky príslušného stropu nariadenia Komisie č.
1407/2013
 Minimálna pomoc sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým
oprávneným nákladom, ak výsledkom tejto kumulácie je intenzita pomoci
presahujúca za špecifických okolností každého prípadu skupinovú výnimku
nariadenia alebo rozhodnutia schváleného Komisiou
Webové sídlo koordinátora pomoci (www.statnapomoc.sk, časť Metodické príručky a
usmernenia/Metodické usmernenia koordinátora pomoci):
 Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko
poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc
 Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie
(EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis
 Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva
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