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Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti
znižovania emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v odvetviach
priemyselnej výroby

A. PREAMBULA
1. Predmetom schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania
emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v odvetviach priemyselnej výroby
(ďalej len „schéma“) je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“), v súlade s čl. 36
ods. 2 písm. a) nariadenia 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, aby sa zvýšila úroveň ochrany životného prostredia tým, že pôjdu nad rámec
platných noriem Únie, formou dotácie zo štátneho rozpočtu, zameranej na podporu
projektov vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do
ovzdušia zavádzaním najlepšie dostupných technológií.
B. PRÁVNY ZÁKLAD
Právny základ schémy tvorí:
1. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy1 (ďalej
len „nariadenie o skupinových výnimkách“);
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení
systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou
sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES v znení neskorších zmien a doplnení2;
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010
o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného
prostredia)3;
4. Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodovaní
s emisnými kvótami);
5. Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia“);
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6. Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov;
7. Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
8. Zákon 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)
(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“);
9. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
10. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
11. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov;
12. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“);
13. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;
14. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).
C. VYMEDZENIE POJMOV
Na účely tejto schémy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „norma Únie“ je:
a) záväzná norma Únie, ktorá stanovuje požadované úrovne ochrany životného
prostredia, ktoré majú jednotlivé podniky dosiahnuť, alebo
b) povinnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ4 využívať
najlepšie dostupné techniky (BAT) a zabezpečiť, aby úrovne emisií znečisťujúcich
látok neboli vyššie, ako v prípade úrovne emisií pri uplatňovaní najlepších dostupných
techník; pre prípady, keď úrovne emisií spojené s najlepšími dostupnými technikami
sú vymedzené vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade so smernicou 2010/75/EÚ,
sa tieto úrovne budú uplatňovať na účely tejto schémy; ak sú tieto úrovne vyjadrené
ako rozsah, uplatní sa limit, kde došlo k prvému dosiahnutiu najlepších dostupných
techník;
2. „stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia“ stacionárna technologická jednotka, kde sa
uskutočňuje jedna alebo viac činností uvedených v Prílohe č. 1 schémy, a akákoľvek iná
priamo súvisiaca činnosť, ktorá má technické spojenie s činnosťami vykonávanými
v danej prevádzke a ktorá by mohla mať vplyv na emisie a znečisťovanie;
3. „emisiou“ uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia
zo stacionárnych zdrojov znečistenia;
4. „skleníkové plyny“ znamenajú plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A k zákonu
o obchodovaní s emisnými kvótami;
5. „znečisťujúce látky“ znamenajú látky uvedené v prílohe č. 3 k zákonu o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia;
6. „mikropodnik, malý a stredný podnik“ alebo „MSP“ je podnik spĺňajúce kritéria v prílohe
č. 1 nariadenia o skupinových výnimkách1;
7. „veľký podnik“ je podnik, ktorý nepatrí do vymedzenia MSP;
8. „začatie prác“ je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny
záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je
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investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Prípravné práce, ako je získanie
povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladajú za začatie prác.
D. ÚČEL POMOCI
Účelom pomoci je motivovať podniky, aby v rámci svojich činností v súlade s čl. 36 ods. 2
písm. a) nariadenia o skupinových výnimkách, zvýšili úroveň ochrany životného prostredia
tým, že pôjdu nad rámec platných noriem Únie, a to prostredníctvom podpory projektov
zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia
zavádzaním najlepšie dostupných technológií.
E. POSKYTOVATEĽ POMOCI
Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Environmentálny fond (ďalej
len „poskytovateľ“):
Environmentálny fond,
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
Tel.:+421 2 5778 3116
Fax:+421 2 5778 3216
E-mail: podatelna@envirofond.sk
Webové sídlo: www.envirofond.sk
F. PRÍJEMCA POMOCI
1. V rámci tejto schémy môže byť príjemcom pomoci len podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie t.j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu
na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca“).
2. Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť len podnikom, ktorí sú prevádzkovateľmi
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.
3. Kategórie príjemcov:
a) Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) podľa definície v prílohe
I nariadenia o skupinových výnimkách – fyzické osoby alebo právnické osoby
v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka5.
b) Veľké podniky – podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia použitá
v prílohe I nariadenia o skupinových výnimkách a sú právnickými osobami v zmysle
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku:
a) voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú s vnútorným trhom6,
b) ktorý napĺňa definíciu podniku v ťažkostiach7.
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5. Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné,
hospodárske a organizačné prepojenie, možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať
za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom
pokladá za relevantný podnik, teda prijímateľa pomoci8.
G. ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Schéma sa nebude uplatňovať, ak priemerný ročný rozpočet na pomoc podľa schémy
presiahne 150 miliónov EUR9.
2. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy sú oprávnené projekty realizované na celom
území Slovenskej republiky.
3. Táto schéma sa neuplatňuje na:
a) pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením
a prevádzkovaním distribučnej siete alebo na inými bežnými výdavkami súvisiacimi
s vývoznou činnosťou;
b) pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred
tovarom dovážaným.
4. Táto schéma sa ďalej neuplatňuje ani na:
a) pomoc poskytovanú v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii
trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES)
č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (1),
s výnimkou pomoci na podporu vzdelávania, pomoci pre MSP na uľahčenie prístupu
k financovaniu, pomoci v oblasti výskumu a vývoja, pomoci na inovácie pre MSP
a pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím;
b) pomoc poskytovanú v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby s výnimkou
kompenzácie dodatočných nákladov – iných ako nákladov na dopravu –
v najvzdialenejších regiónoch podľa článku 15 ods. 2 písm. b), pomoci pre MSP
na poradenské služby, pomoci vo forme rizikového financovania, pomoci na výskum
a vývoj, pomoci na inovácie pre MSP, pomoci na ochranu životného prostredia,
pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na znevýhodnených pracovníkov
a pracovníkov so zdravotným postihnutím;
c) pomoc poskytovanú podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
i)
ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými
podnikmi, alebo
ii)
ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
d) pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle
rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10 decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie
zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie;
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e) regionálnu pomoc v prospech činností v oceliarskom odvetví, odvetví ťažby uhlia,
odvetví lodného staviteľstva, odvetví syntetických vlákien, odvetví dopravy a
súvisiacej infraštruktúry, odvetví výroby, distribúcie a infraštruktúry energie;
f) regionálnu pomoc vo forme schém zameraných na obmedzený počet osobitných
odvetví hospodárskej činnosti; schémy zamerané na činnosti v oblasti cestovného
ruchu,
širokopásmové
infraštruktúry
alebo
spracovanie
a marketing
poľnohospodárskych výrobkov sa nepovažujú za zamerané na osobitné odvetvia
hospodárskej činnosti;
g) regionálnu pomoc vo forme schém, ktorými sa kompenzujú náklady na dopravu
tovaru vyrobeného v najvzdialenejších regiónoch alebo riedko osídlených oblastiach,
a poskytnutú na:
i)
činnosti spojené s výrobou, spracovaním a marketingom výrobkov uvedených
v prílohe I k zmluve; alebo
ii)
činnosti klasifikované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia
ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných
oblastiach štatistiky (1), ako poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov podľa
oddielu A štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2, ťažba
a dobývanie nerastných surovín podľa oddielu B klasifikácie NACE Rev. 2
a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu podľa oddielu D
klasifikácie NACE Rev. 2; alebo
iii)
dopravu tovaru potrubím;
h) individuálnu regionálnu investičnú pomoc príjemcovi, ktorý ukončil vykonávanie tej
istej alebo podobnej činnosti v Európskom hospodárskom priestore v dvoch rokoch
predchádzajúcich jeho žiadosti o regionálnu investičnú pomoc alebo ktorý v čase
podania žiadosti o pomoc má konkrétne plány ukončiť takúto činnosť do dvoch rokov
po ukončení počiatočnej investície, pre ktorú žiada o pomoc, v dotknutej oblasti;
i) regionálnu prevádzkovú pomoc poskytnutú podnikom, ktorých hlavná činnosť patrí
do oddielu K „Finančné a poisťovacie činnosti“ klasifikácie NACE Rev. 2, alebo
podnikom, ktoré vykonávajú činnosti v rámci skupiny, ktorej hlavná činnosť patrí
do triedy 70.10 „Vedenie firiem“ alebo 70.22 „Poradenské služby v oblasti podnikania
a riadenia“ NACE Rev. 2.
5. Táto schéma sa neuplatňuje ani na pomoc, pri ktorej samotný obsah alebo podmienky
s ňou spojené alebo jej metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie
právnych predpisov Únie, a to najmä:
a) na pomoc, pri ktorej je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca
mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený predovšetkým
v príslušnom členskom štáte; požiadavka mať prevádzkareň alebo pobočku
v členskom štáte poskytujúcom pomoc v čase vyplatenia pomoci je však dovolená;
b) na pomoc, pri ktorej je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca
používal domáce výrobky alebo služby;
c) na pomoc obmedzujúcu možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, vývoja
a inovácií v iných členských štátoch.
6. Ak podnik vykonáva aj činnosti vylúčené zo schémy, schéma sa uplatňuje pod
podmienkou, že príjemca zabezpečí oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov
(výdavkov), aby vylúčené činnosti neboli podporované z pomoci poskytnutej v súlade
s touto schémou.
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H. OPRÁVNENÉ PROJEKTY
1. Na poskytnutie pomoci sú oprávnené projekty, ktoré umožnia plniť emisné limity
prísnejšie ako emisné limity určené normami Únie a zároveň spadajú pod nasledovné
skupiny aktivít:
a) inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov
a znečisťujúcich látok realizované na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia;
b) opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií
skleníkových plynov a znečisťujúcich látok realizované na stacionárnych zdrojoch
znečisťovania ovzdušia.
2. V rámci tejto schémy nie sú oprávnené projekty zamerané výlučne sa dosiahnutie zníženia
emisií znečisťujúcich látok na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
3. V rámci tejto schémy nie sú oprávnené projekty existujúcich energetických podnikov,
ktorých hlavným výrobným programom je výroba elektriny, tepla a teplej vody a sú
zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií
znečisťujúcich látok.
4. Pomoc podľa tejto schémy sa neposkytne na investície uskutočňované s cieľom
zabezpečiť, aby podnik dosiahol súlad s normami Únie, ktoré sú už prijaté a ešte
nenadobudli účinnosť.10

I. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
1. Na účely tejto schémy, pokiaľ sa v texte uvádza pojem „výdavok“, rozumie sa ním
aj „náklad“ podľa zákona o účtovníctve, a naopak, pokiaľ takýto výklad zjavne
neodporuje zmyslu príslušných ustanovení tejto schémy.
2. Oprávnené výdavky sú mimoriadne investičné výdavky nevyhnutné na to, aby sa
podnikom umožnilo ísť nad rámec platných noriem Únie11.
I.1 Spoločné ustanovenia k oprávneným výdavkom
1. Oprávnenými výdavkami sú investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva.
2. Investície do hmotných aktív12 predstavujú výdavky na obstaranie hmotného majetku ako
obstarávacia cena budov, strojov a zariadení, pričom pri oceňovaní hmotného majetku
príjemca postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve.
3. Investície do nehmotných aktív13 predstavujú výdavky na obstaranie nehmotného
majetku, t.j. obstarávacia cena patentových práv, licencií, know-how alebo iného
duševného vlastníctva. Obstarávacia cena sa určuje v súlade s § 25 zákona o účtovníctve.
4. Oprávnenými výdavkami sú výdavky spĺňajúce všetky kritériá vecnej, časovej a územnej
oprávnenosti, ktoré najmä:
a) bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a jeho aktivitami;
b) sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa
neprekrývajú;
c) sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou dokumentáciou;
d) sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v znení platných dodatkov.
5. Nadobudnutý majetok musí byť nový.
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I.2 Spoločné ustanovenia k výdavkom, ktoré nie sú oprávnené v rámci schémy
1. Výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného
prostredia (zníženia emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia
realizované na stacionárnych zdrojoch znečisťovania), nie sú oprávnenými výdavkami.
2. Neoprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené na začatie prác podľa článku 2 bod 23
prvej vety nariadenia o skupinových výnimkách pred podaním žiadosti o poskytnutie
dotácie (ďalej len „žiadosť“). V takomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený.
I.3 Osobitné ustanovenia k stanoveniu oprávnených výdavkov:
1. Výška oprávnených výdavkov na investíciu sa určuje nasledovne:
a) ak výdavky na investíciu do zníženia emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich
látok nad rámec platných noriem Únie možno v celkových investičných výdavkoch
identifikovať ako osobitnú investíciu, tieto výdavky sú oprávnenými výdavkami;
b) vo všetkých ostatných prípadoch sa výdavky na investíciu do zníženia emisií
skleníkových plynov a znečisťujúcich látok nad rámec platných noriem Únie
identifikujú na základe porovnania s podobnou investíciou, ktorá je menej prospešná
životnému prostrediu a ktorá by sa uskutočnila aj bez pomoci. Rozdiel medzi
výdavkami na obe investície predstavuje výdavky súvisiace so znížením emisií
skleníkových plynov a znečisťujúcich látok ochranou životného prostredia, a teda ide
o oprávnené výdavky.
2. Výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím zníženia emisií skleníkových plynov
a znečisťujúcich látok nad rámec platných noriem Únie, nie sú oprávnenými výdavkami.
3. Pri výpočte oprávnených výdavkov sa postupuje nasledovne:
a) určí sa výška investičných výdavkov na zariadenie (IN1), ktoré umožňuje plniť normy
Únie, teda emisné limity určené normami Únie v oblasti zníženia emisií skleníkových
plynov a znečisťujúcich látok. Takto stanovená výška investičných výdavkov sa
deklaruje aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov príslušného zariadenia, prípadne
rozpočtom potvrdeným autorizovanou osobou v zmysle príslušnej výzvy.
b) určí sa výška investičných výdavkov na zariadenie (IN2), ktoré je predmetom
projektu, a teda umožňuje plniť emisné limity prísnejšie ako emisné limity určené
normami Únie v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.
Takto stanovená výška investičných výdavkov sa deklaruje aktuálnymi cenovými
ponukami výrobcov príslušného zariadenia, prípadne rozpočtom potvrdeným
autorizovanou osobou v zmysle príslušnej výzvy.
4. Výpočet oprávnených výdavkov (OV) žiadateľ vykoná podľa nasledovného vzorca:
OV = (IN2 – IN1) – neoprávnené výdavky
J.

FORMA POMOCI

1. Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná formou dotácie systémom refundácie
v nasledujúcom roku po vynaložení oprávnených výdavkov.
2. Dotácia bude poskytnutá z prostriedkov získaných z predaja emisných kvót v dražbách.
K.

VÝŠKA A INTENZITA POMOCI

V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc, ktorej výška prekračuje strop pomoci
a intenzitu pomoci uvedenú v tomto článku.
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1. Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých súm vyplatenej dotácie.
2. Minimálna výška pomoci nie je stanovená.
3. V rámci schémy je možné poskytnúť investičnú pomoc len do výšky 15 miliónov EUR
pre jeden podnik a jeden investičný projekt.14 Stanovený strop sa nesmie obchádzať
umelým rozdeľovaním projektov pomoci do niekoľkých projektov s podobnými črtami,
cieľmi alebo prijímateľmi pomoci.
4. Intenzita pomoci je brutto výška pomoci vyjadrená ako percento oprávnených výdavkov.15
Na účely výpočtu intenzity pomoci a oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred
odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Oprávnené výdavky sú doložené príslušnou
dokumentáciou, ktorá je prehľadná, konkrétna a aktuálna.16
5. Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov.
Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia.
V prípade, že oprávnené výdavky sa vynakladajú v priebehu viacerých rokov, oprávnené
náklady sa diskontujú na ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Ako úroková sadzba
na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci.
Základom pre výpočet diskontnej sadzby je základná sadzba pre výpočet referenčnej
a diskontnej sadzby, ktorej aktuálna hodnota je uverejnená na webovom sídle
www.statnapomoc.sk.
6. Intenzita pomoci nepresahuje 40 % oprávnených nákladov.
7. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej
stredným podnikom a o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým
podnikom.
8. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené
v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy17.
9. Maximálnu výšku pomoci je možné poskytnúť len vtedy, ak výška finančných
prostriedkov určených na príslušnú výzvu umožňuje podporiť maximálne 80% žiadostí,
ktoré splnia podmienky na poskytnutie pomoci.
L. STIMULAČNÝ ÚČINOK POMOCI
1. V rámci tejto schémy môže byť podniku poskytnutá iba pomoc, ktorá má stimulačný
účinok.18
2. Pomoc sa pokladá za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca predložil písomnú
žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane povinných príloh poskytovateľovi vo forme, termíne
a na adresu uvedenú vo výzve pred začatím práce na projekte alebo pred začatím činnosti.
3. V žiadosti uvedie minimálne nasledujúce informácie:
a) názov a veľkosť podniku;
b) opis projektu vrátane dátumu jeho začatia a ukončenia;
c) miesto projektu;
d) zoznam nákladov projektu;
e) typ pomoci (dotácia) a výšku verejných financií potrebných na projekt;

14

Čl. 4 ods. 1 písm. s) nariadenia o skupinových výnimkách.
Čl. 2 ods. 26 nariadenia o skupinových výnimkách.
16
Čl. 7 ods. 1 nariadenia o skupinových výnimkách.
17
Regióny NUTS 2 SK 02 Západné Slovensko, SK 03 Stredné Slovensko, SK 04 Východné Slovensko.
18
Čl.6 nariadenia o skupinových výnimkách.
15
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M. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
Poskytovateľ poskytne pomoc podľa tejto schémy len v prípade, ak sú splnené všetky kritéria
a podmienky stanovené v schéme a vo výzve na predkladanie žiadostí. Podmienky, ktoré musí
žiadateľ splniť podľa tejto schémy sú nasledovné:
1. Predloženie žiadosti vrátane povinných príloh vo forme, termíne a na adresu uvedenú
vo výzve na predkladanie žiadostí.
2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu v požadovanej výške vo forme, ktorá nezahŕňa
žiadnu podporu z verejných prostriedkov, a to buď z vlastných zdrojov, alebo
prostredníctvom externého financovania.
3. Príjemca nenapĺňa definíciu podniku v ťažkostiach. Žiadateľ preukazuje splnenie tejto
podmienky formou vyhlásenia, že nie je podnikom v ťažkostiach. Poskytovateľ túto
skutočnosť preverí a vyžiada od žiadateľa nasledujúce doklady:
 aktuálny výpis z obchodného registra;
 súvahu a výsledovku potvrdenou daňovým úradom za príslušné obdobie.
4. Žiadateľ spĺňa podmienku, že na jeho majetok nie je začaté konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre
nedostatok majetku žiadateľa. Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky formou
potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu podania
žiadosti.
5. Voči príjemcovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú so spoločným trhom. Splnenie tejto podmienky preukazuje príjemca
vyhlásením ku dňu podania žiadosti.
6. Splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady:
a) dani spravovaných daňovým úradom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky,
b) poistného na zdravotné poistenie,
c) poistného na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
7. Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bode 6. formou potvrdenia
príslušných inštitúcií, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Príjemca
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu.
8. Príjemca má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít
projektu.
9. Príjemca ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, prokurista,
či osoba splnomocnená zastupovať príjemcu v konaní o žiadosti neboli právoplatne
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe.
10. Príjemca predložil prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo
poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov, pomoci prijatej počas predchádzajúcich
dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných
poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci.
11. Splnenie povinnosti príjemcu postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Splnenie tejto podmienky
poskytovateľ overí vo forme stanovenej v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
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12. Splnenie podmienok schémy a ďalších podmienok stanovených v príslušnej legislatíve
Európskej únie a Slovenskej republiky a vo výzve na predkladanie žiadostí.
13. Príjemca oznamuje poskytovateľovi každú pomoc, ktorá mu bola poskytnutá, okrem
pomoci poskytnutej podľa tejto schémy, a to po dobu odo dňa podania žiadosti
do uplynutia piatich rokov od ukončenia projektu; v prípade MSP do uplynutia troch
rokov od ukončenia projektu.
N. KUMULÁCIA POMOCI
1. Maximálna výška a intenzita pomoci stanovené podľa článku K. VÝŠKA A INTENZITA
POMOCI tejto schémy sa vzťahuje na celkovú výšku štátnej pomoci pre podporovanú
činnosť alebo projekt alebo podnik, bez ohľadu na to, či je takáto podpora financovaná
z miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo zo zdrojov Únie.19
2. Štátna pomoc poskytnutá na základe tejto schémy sa môže kumulovať s inou štátnou
pomocou, ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú rozdielnych identifikovateľných
oprávnených výdavkov.20
3. Štátna pomoc podľa tejto schémy sa v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa
prekrývajúcimi oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom
nemôže kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou alebo s inými spôsobmi
financovania, či už ide o financovanie zo strany Únie alebo o vnútroštátne financovanie,
ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška
pomoci stanovená podľa článku K. VÝŠKA A INTENZITA POMOCI tejto schémy21.
4. Pomoc podľa tejto schémy sa nesmie kumulovať s pomocou de minimis22, pokiaľ ide o tie
isté oprávnené výdavky, ak by takáto kumulácia mala za následok intenzitu pomoci, ktorá
je vyššia než intenzita stanovená v článku K. VÝŠKA A INTENZITA POMOCI tejto schémy23.
O. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI
1. Podrobné podmienky, za akých sa žiadateľ môže uchádzať o poskytnutie pomoci, zverejní
poskytovateľ prostredníctvom informačných médií v príslušnej výzve na predkladanie
žiadostí (ďalej len „výzva“).
2. Žiadateľ predkladá žiadosť vrátane povinných príloh na formulári, ktorý je k dispozícii na
webovom sídle poskytovateľa www.envirofond.sk. Žiadosť predkladá v písomnej forme
v slovenskom jazyku, pričom k žiadosti pripojí aj jej elektronickú verziu
na neprepisovateľnom médiu vo formáte MS Office.
3. Príjemca sa zaviaže, že v prípade uzatvárania zmlúv s dodávateľmi v súvislosti
s realizáciou projektu bude postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Podpísaním žiadosti štatutárny orgán žiadateľa akceptuje podmienky schémy a súčasne
potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov vo formulári.
5. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť, podpísanú štatutárnym zástupcom spolu s povinnými
prílohami doručí žiadateľ na adresu poskytovateľa. V prípade potreby môže poskytovateľ
termín podania žiadostí predĺžiť. Predĺženie termínu podania žiadosti zverejní
poskytovateľ na svojom webovom sídle.

19

Čl. 8 nariadenia skupinových výnimkách.
Čl. 8 ods. 3 písm. a) nariadenia o skupinových výnimkách.
21
Čl. 8 ods. 3 písm. b) nariadenia o skupinových výnimkách.
20

22

Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1

23

Čl. 8 ods. 5 nariadenia o skupinových výnimkách.
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6. Rozhodujúcim dátumom zaregistrovania žiadosti v prípade osobného doručenia je deň jej
fyzického doručenia v písomnej forme na adresu uvedenú v článku E. POSKYTOVATEĽ
POMOCI, v prípade zaslania poštou alebo kuriérom deň odovzdania žiadosti na takúto
prepravu.
7. Doručením žiadosti riadne a včas a vo forme určenej vo výzve začína konanie o žiadosti.
8. Poskytovateľ po ukončení kontroly formálnej správnosti žiadosti a po ukončení
overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci, v spolupráci s Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky vypracuje k žiadosti odborné hodnotenie.
9. Poskytovateľ je oprávnený si vyžiadať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie
doplňujúcich informácií v nim určenej lehote.
10. V prípade zamlčania akýchkoľvek skutočností bude žiadosť vylúčená z ďalšieho
schvaľovania a dotácia nebude žiadateľovi poskytnutá.
11. Poskytovateľ v príslušnej výzve zverejní hodnotiace a výberové kritéria Rady
Environmentálneho fondu a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
12. Poskytovateľ následne rozdelí „pomyselnou čiarou“ žiadosti zoradené podľa výsledkov
odborného hodnotenia do dvoch skupín, pričom rozhodujúcim kritériom bude výška
disponibilných prostriedkov na príslušný kalendárny rok.
13. V prvej časti (teda nad „pomyselnou čiarou“) budú žiadosti zoradené podľa výsledkov
odborného hodnotenia, pri ktorých súčet ich odporúčaných dotácií neprekračuje výšku
disponibilných prostriedkov na príslušný kalendárny rok a v druhej časti (teda
pod „pomyselnou čiarou“) budú žiadosti zoradené podľa výsledkov odborného
hodnotenia, pri ktorých by zarátanie ich odporúčaných dotácií do celkového súčtu
už spôsobilo prekročenie výšku disponibilných prostriedkov na príslušný kalendárny rok.
14. Ak žiadosť nespĺňa podmienky na poskytnutie pomoci, poskytovateľ to písomne oznámi
žiadateľovi.
15. Poskytovateľ po prerokovaní žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci
v Rade Environmentálneho fondu, predloží (odporučí) ministrovi životného prostredia
Slovenskej republiky zoznam vybraných žiadostí na schválenie s návrhom rozhodnutia
ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie.
16. Ak žiadosť minister životného prostredia Slovenskej republiky schváli, poskytovateľ
zabezpečí doručenie rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky
o poskytnutí dotácie žiadateľovi.
17. Ak minister životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť (odporúčanú Radou
Environmentálneho fondu) neschváli, uvedie odôvodnenie neschválenia žiadosti
poskytovateľovi, ktorý to písomne oznámi žiadateľovi.
18. Pomoc sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej s príjemcom.
19. Poskytovateľ zabezpečí doručenie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie úspešným
žiadateľom v lehote stanovenej vo výzve a zároveň poskytne žiadateľovi 10 dňovú lehotu
na oboznámenie sa s podmienkami zmluvy o poskytnutí dotácie a podpis zmluvy
o poskytnutí dotácie.
20. Pomoc sa považuje za poskytnutú a príjemcovi vzniká nárok prijať pomoc dňom
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
21. Zmluva o poskytnutí dotácie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv24.
22. Žiadosť s povinnými prílohami, ako aj ďalšie vyžiadané informácie sa považujú za
dôverné. Zamestnanci poskytovateľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia. Táto povinnosť trvá aj po skončení ich pracovného
pomeru.
24

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
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23. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok.
24. Na konanie o žiadosti podľa tejto schémy sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní25, ale postupuje sa v zmysle článku O. MECHANIZMUS POSKYTNUTIA POMOCI.
P. ROZPOČET
1. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre celé obdobie 2017 –
2020 je 100 000 000 EUR.
2. Odhadovaný ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je
25 000 000 EUR.
3. Konkrétnu výšku alokovaných finančných prostriedkov na príslušnú výzvu poskytovateľ
zverejní pri vyhlásení príslušnej výzvy na svojom webovom sídle.
R. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE
1. Táto schéma sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať
ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika (transparentná
pomoc), podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia o skupinových výnimkách.
2. Poskytovateľ po nadobudnutí účinnosti schémy, resp. jej dodatku, zabezpečí:
a) jej uverejnenie na svojom webovom sídle do 10 pracovných dní,
b) dostupnosť schémy v úplnom znení na svojom webovom sídle v trvaní minimálne
počas obdobia jej účinnosti,
c) uverejnenie súhrnných informácií o schéme, alebo odkazu na prístup k nim,
3. Poskytovateľ na svojom webovom sídle priebežne uverejňuje zoznam:
a) žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci podľa tejto
schémy,
b) žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie pomoci podľa tejto
schémy,
c) žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia a sumu poskytnutej dotácie podľa tejto
schémy.
4. Poskytovateľ uverejní informácie uvedené v prílohe III nariadenia o skupinových
výnimkách o každej pomoci poskytnutej podľa tejto schémy presahujúcej 500 000 EUR
na svojom webovom sídle.26
5. Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie všetkých údajov na úrovni
projektov potrebných na monitorovanie pomoci, vrátane údajov nevyhnutných
na sledovanie dosahovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov.
6. Poskytovateľ je povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej
pomoci podľa tejto schémy a údaje o príjemcovi prostredníctvom elektronického
formulára, a to v rozsahu a v štruktúre podľa článku 9 nariadenia o skupinových
výnimkách . Tieto údaje je poskytovateľ povinný do centrálneho registra zaznamenať
do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci27.
7. Poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť koordinátorovi
pomoci správu o ním poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok28.
8. Ak príjemca získa pomoc nad schválenú výšku pomoci, je povinný vrátiť tú časť pomoci,
o ktorú bola prekročená schválená výška pomoci vrátane sankcií (penále), vo výške

25

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

26

Príloha III nariadenia o skupinových výnimkách.
§ 12 zákona o štátnej pomoci
28
§ 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci
27
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ustanovenej podľa osobitných predpisov29. Poskytovateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci
v plnej výške ak:
a) bola použitá na iný účel, než stanovuje schéma,
b) príjemca ju previedol na iný subjekt,
c) dotácia bola poskytnutá na základe nepravdivo poskytnutých údajov.
9. Poskytovateľ uchováva podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou
potrebnou na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky stanovené v schéme. Takéto
záznamy sa uchovávajú 10 rokov odo dňa poskytnutia poslednej pomoci na základe
schémy30.
S. KONTROLA A AUDIT
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu (ďalej len „kontrola a audit“)
vychádza z legislatívy Slovenskej republiky31.
Oprávnené osoby na výkon kontroly a auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvary kontroly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
d) Útvary kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
príslušná Správa finančnej kontroly,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie,
f) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.
Príjemca umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie,
zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a zmluvy o poskytnutí dotácie. Príjemca
počas výkonu kontroly/auditu preukáže najmä oprávnenosť vynaložených výdavkov
a dodržanie podmienok poskytnutia pomoci32.
Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako
aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelnosť poskytnutej
pomoci. Poskytovateľ kontroluje predovšetkým hospodárnosť a účelnosť použitia
poskytnutej pomoci a dodržanie podmienok zmluvy a schémy. Za týmto účelom
je poskytovateľ oprávnený vykonať kontrolu priamo u príjemcu.
Príjemca vytvorí zamestnancom oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu primerané
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a poskytuje im potrebnú
súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa pomoci.
Príjemca zabezpečí prítomnosť osôb zodpovedných za pomoc a zdrží sa konania, ktoré
by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
Príjemca prijme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených
vo výslednom materiáli z kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami oprávnenými
na výkon kontroly/auditu. Príjemca zašle osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu
písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov
bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.
Príjemca upraví v zmluve s dodávateľom projektu účasť dodávateľa projektu v prípade
výkonu kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie oprávnenými

29

Napríklad zákon o finančnej kontrole a audite
Čl. 12 nariadenia o skupinových výnimkách.
31
Zákon o finančnej kontrole a audite
32
§ 14 ods. 1 zákona o štátnej pomoci
30
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9.

osobami v zmysle 2. odseku tohto článku. Príjemca v zmluve s dodávateľom projektu tiež
upraví podmienky pre dodávateľa na poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti dodávateľa
voči oprávneným osobám podľa 2. odseku tohto článku.
Európska komisia je, v súlade s čl. 12 nariadenia o skupinových výnimkách, oprávnená
monitorovať poskytovanie pomoci podľa tejto schémy.

T. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY
1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku.
2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom
každý dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia schémy v znení dodatku
v Obchodnom vestníku.
3. Zmeny schémy, ktoré by mali za následok to, že priemerný ročný rozpočet na štátnu
pomoc podľa tejto schémy by presiahol 150 mil. EUR, sú považované za zmeny schémy,
ktoré sú neplatné, neúčinné a nevykonateľné.
4. Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. PRÁVNY ZÁKLAD, alebo v akejkoľvek
s ňou súvisiacej legislatíve musia byť premietnuté do schémy v priebehu šiestich
mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
5. Platnosť a účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2020. Do tohto termínu musí
príjemca nadobudnúť právny nárok na poskytnutie pomoci.
6. Termín na predloženie posledných žiadostí v rámci schémy je najneskôr 30. apríl 2020.
7. Zmluvy o poskytnutí dotácie nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2020.
8. Preplácanie oprávnených výdavkov skončí 31. decembra 2023.
U. PRÍLOHY
Súčasťou schémy sú prílohy:
1. Zoznam činnosti.
2. Metodika diskontácie.
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Príloha č. 1 Zoznam činnosti
1.
Výroba a spracovanie kovov
1.1. Praženie alebo spekanie vrátane granulovania kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy)
1.1.1. Výroba surového železa alebo ocele (prvotným alebo druhotným tavením), vrátane
kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu;
1.2. Spracovanie železných kovov:
1.2.1 Výroba alebo spracovanie železných kovov (vrátane železných zliatin), pri ktorej sa
prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším
ako 20 MW. Spracovanie zahŕňa okrem iného valcovne, predohrievače, žíhacie pece,
kováčne, zlievarne, pokovovanie a morenie.
1.3. Spracovanie neželezných kovov:
1.3.1 Výroba primárneho hliníka.
1.3.2 Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým
tepelným príkonom väčším ako 20 MW.
1.3.3. Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie, výroby
odliatkov atď., kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým
tepelným príkonom (vrátane palív použitých ako redukčné činidlá) väčším ako
20 MW.
2.
Priemysel spracovania nerastov
2.1. Výroba cementu, vápna a magnezitu:
2.1.1 Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou
500 ton za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou 50 ton za deň;
2.1.2 Výroba vápna alebo kalcinácia magnezitu v rotačných peciach alebo iných peciach
s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
2.2. Výroba skla vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň
2.3. Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny využívajúcej sklo, kameň alebo trosku
s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň.
2.4. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, hlavne krytinových škridiel, tehál,
žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou
presahujúcou 75 ton za deň a s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky
väčšou ako 300 kg/m3
2.5. Sušenie alebo kalcinácia sádrovca alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo
sádrovca, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným
príkonom väčším ako 20 MW.
2.6. Priemyselná výroba sadzí zahŕňajúca karbonizáciu organických látok, ako sú oleje,
dechty a zvyšky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie
jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Chemický priemysel
Výroba veľkoobjemových organických chemikálií krakovaním, reformovaním,
čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou kapacitou
väčšou ako 100 ton za deň.
Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou s
výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za deň.
Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3).
Výroba kyseliny dusičnej.
Výroba kyseliny apidovej.
Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej.
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3.7.

Výroba amoniaku.

4.
Ostatné činnosti
4.1. Výroba buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov;
4.2. Výroba papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň.
4.3. Produkcia emisií v energetickej infraštruktúre (spaľovanie palív na zabezpečenie
diaľkovej prepravy zemného plynu).
Vysvetlivky
1. Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo
na iné výstupy. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko činností patriacich do kategórie činností
s rovnakým označením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto
činností sa spočítajú.
2. V prípade menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na
úrovni 20 MW. Na účely posúdenia hranice 20 MW menovitého tepelného príkonu sa sčítajú
menovité tepelné príkony všetkých spaľovacích zariadení, ktoré majú menovitý tepelný príkon
rovný alebo väčší ako 3 MW. Zariadenia, ktoré používajú výlučne biomasu, sa na účely tohto
výpočtu neberú do úvahy. Ak je hodnota súčtov menovitých tepelných príkonov väčšia ako 20
MW, do povolenia je potrebné zahrnúť všetky spaľovacie zariadenia v prevádzke, t. j. aj tie, ktoré
majú menší menovitý tepelný príkon ako 3 MW, a aj zariadenia používajúce ako palivo biomasu.
V oboch prípadoch sa berú do úvahy aj rezervné a záložné zariadenia. Rezervné a záložné
zariadenia sa nezapočítavajú na účely celkového menovitého tepelného príkonu vtedy, ak
technicky nemôžu paralelne fungovať s hlavnými zariadeniami z technických alebo legislatívnych
dôvodov.
3. Prevádzky, ktoré sa posudzujú podľa výrobnej kapacity (t, m3/čas) a tieto prevádzky majú výrobnú
kapacitu nižšiu, ako je uvedená prahová hodnota, posudzujú sa podľa menovitého tepelného
príkonu existujúcich spaľovacích zariadení podľa postupu, ktorý je uvedený v predchádzajúcom
texte. Prevádzka, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu výrobnej kapacity, musí byť na základe
existencie spaľovania palív vo výrobe a menovitého tepelného príkonu väčšieho ako 20 MW do
schémy obchodovania zaradená.
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Príloha č. 2 Metodika diskontácie
PRÍLOHA 2 Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených
výdavkov
VÝPOČET SÚČASNEJ HODNOTY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

1. SÚČASNÁ HODNOTA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV:
Pri výpočte výšky pomoci a jej podielu na celkových oprávnených výdavkoch na projekt je potrebné
zohľadniť, či bude investícia, na ktorú má byť pomoc poskytnutá, realizovaná v priebehu jedného
alebo viacerých rokov. V prípade realizácie investície počas viacerých rokov je potrebné oprávnené
výdavky diskontovať a vypočítať ich súčasnú hodnotu. Súčasná hodnota je celková suma, ktorá
vyjadruje súčasnú hodnotu budúcich platieb. Ako diskontná sadzba na výpočet súčasnej hodnoty sa
používa základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby platná ku dňu poskytnutia
pomoci zvýšená o 100 bázických bodov.
Platné základné sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov
uverejňuje Európska komisia na svojej webovej stránke:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
Oprávnené investičné výdavky sa diskontujú na ich súčasnú hodnotu v čase poskytnutia pomoci.
Pri výpočte sú dôležité nasledovné skutočnosti:
1. výška oprávnených výdavkov (ďalej len „OV“),
2. diskontná sadzba.
2. VÝPOČET VÝŠKY SÚČASNEJ HODNOTY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV
Ak sa investícia realizuje v priebehu viacerých rokov je potrebné prepočítať oprávnené výdavky na
súčasnú hodnotu s použitím diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:
OV/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ
- OV = výška oprávnených výdavkov v danom roku realizácie vyjadrená v nominálnej hodnote.
- Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení (napr. od 1.1.2017 bola základná sadzba pre
výpočet referenčnej sadzby a diskontnej sadzby vo výške -0,07 %, diskontná sadzba sa vypočíta: -0,07
+ 1 = 0,93; diskontnú sadzbu 0,93% uvádzame ako 0,0093).
- n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku realizácie investície vo vzťahu k
poskytovaniu pomoci. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia pomoci.
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Príklad č. 1
Prípad je posudzovaný v roku 2017. Žiadateľ plánuje realizovať investíciu v rokoch 2017, 2018 v
nasledovných objemoch oprávnených výdavkov:

v roku 2017...100 000 EUR
v roku 2018...50 000 EUR
Na výpočet súčasnej hodnoty OV použijeme vzorec:
OV/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ

n

Výška OV
[EUR]

Rok

0

2017

100 000

1

2018

50 000

Vzorec
prepočtu
___100 000___
(1+ 0,0093)0
__ 50 000____
(1+ 0,0093)1

Súčasná hodnota OV
(diskontované OV)
[EUR]
100 000
49 539,28
149 539,28

Diskontovaná výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 149 539,28 EUR.
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Príklad č. 2 Prípad je posudzovaný v roku 2017. Žiadateľ plánuje realizovať investíciu v rokoch 2018,
2019, 2020 v nasledovných objemoch oprávnených výdavkov:
v roku 2018...50 000 EUR
v roku 2019...50 000 EUR
v roku 2020...75 000 EUR
Na výpočet súčasnej hodnoty OV použijeme vzorec:

OV/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ

n

Výška OV
[EUR]

Rok

0
1

2017
2018

50 000

2

2019

50 000

3

2020

75 000

Vzorec prepočtu

Súčasná hodnota
OV
(diskontované OV)
[EUR]

__ 50 000____
(1+ 0,0093)1
__ 50 000____
(1+ 0,0093)2
__ 75 000____
(1+ 0,0093)3

49 539,28
49 082,81
72 945,83
171 567,92

Diskontovaná výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 171 567,92 EUR.
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DISKONTÁCIA VÝŠKY POMOCI POSKYTNUTEJ V NIEKOĽKÝCH SPLÁTKACH
(DOTÁCIA, NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK - NFP)
1. SÚČASNÁ HODNOTA VÝŠKY POMOCI:
Pri výpočte výšky pomoci a jej podielu na celkových oprávnených výdavkoch projektu je potrebné
zohľadniť, či bude pomoc poskytovaná v priebehu jedného alebo viacerých rokov. V prípade
poskytovania pomoci v splátkach počas viacerých rokov je potrebné výšku pomoci diskontovať, t.j.
vypočítať jej súčasnú hodnotu. Súčasná hodnota pomoci je celková suma, ktorá vyjadruje súčasnú
hodnotu budúcich platieb. Ako diskontná sadzba na výpočet súčasnej hodnoty sa používa základná
sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby platná ku dňu poskytnutia pomoci zvýšená o 100
bázických bodov.
Platné základné sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov
uverejňuje Európska komisia na svojej webovej stránke:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej súčasnú hodnotu v čase jej poskytnutia.
Pri výpočte súčasnej hodnoty výšky pomoci sú dôležité nasledovné skutočnosti:
1. výška pomoci,
2. diskontná sadzba.
Ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci je výška pomoci pred zaplatením dane z príjmov. Pri
jednotlivých účeloch pomoci sa výška pomoci vyjadruje ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej
pomoci.
2. SPÔSOB VÝPOČTU SÚČASNEJ HODNOTY VÝŠKY POMOCI
Ak je pomoc vyplatená jednorazovo alebo vo viacerých splátkach v priebehu jedného roku, výšku
pomoci nie je potrebné diskontovať, táto sa rovná výške príslušnej formy pomoci.
Ak je pomoc poskytovaná vo viacerých splátkach, v priebehu obdobia dlhšieho ako jeden rok, je
potrebné prepočítať výšku pomoci na súčasnú hodnotu s použitím diskontnej sadzby podľa
nasledujúceho vzorca:
VP / (1+ diskontná sadzba) n
- VP = výška pomoci.
- diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení (napr. od 1.1.2017 bola základná sadzba pre
výpočet referenčnej sadzby a diskontnej sadzby vo výške -0,07 %, diskontná sadzba sa vypočíta: -0,07
+ 1 = 0,93; diskontnú sadzbu 0,93% uvádzame ako 0,0093).
- n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku vo vzťahu k poskytovaniu pomoci v
splátkach. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia pomoci.
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Príklad č. 1
Prípad je posudzovaný v roku 2017. Pomoc sa poskytuje vo forme dotácie v celkovej výške 200 000
EUR, a to v dvoch splátkach:

v roku 2017...100 000 EUR
v roku 2018...100 000 EUR
Na výpočet súčasnej hodnoty výšky pomoci (VP) použijeme vzorec:
VP/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ

n

Výška OV
[EUR]

Rok

0

2017

100 000

1

2018

100 000

Vzorec prepočtu

___100 000___
(1+ 0,0093)0
__ 100 000____
(1+ 0,0093)1

Súčasná hodnota
OV
(diskontované OV)
[EUR]
100 000,00
99 078,57
199 078,57

Z poskytnutej dotácie vo výške 200 000 EUR, predstavuje pomoc suma 199 078,57 EUR.
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Príklad č. 2
Prípad je posudzovaný v roku 2017. Pomoc sa poskytuje vo forme dotácie v celkovej výške 200 000
EUR, a to v dvoch splátkach:

v roku 2018...100 000 EUR
v roku 2019...100 000 EUR
Na výpočet súčasnej hodnoty výšky pomoci (VP) použijeme vzorec:
VP/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ

n

Výška OV
[EUR]

Rok

0
1

2017
2018

100 000

2

2019

100 000

Vzorec prepočtu

___100 000___
(1+ 0,0093)1
__ 100 000____
(1+ 0,0093)2

Súčasná hodnota OV
(diskontované OV)
[EUR]
99 078,57
98 165,63
197 244,20

Z poskytnutej dotácie vo výške 200 000 EUR, predstavuje pomoc suma 197 244,20 EUR.
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