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I. 

Týmto dodatkom sa dopĺňa a mení znenie Schémy podpory na vypracovanie energetických 

auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma 

pomoci de minimis) (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom DM – 4/2017 nasledovne: 

II. 

1. Titulná strana 

do názvu schémy sa dopĺňa text „v znení dodatku č. 1“  

do posledného riadku sa dopĺňa text „Bratislava, December 2020“ 

 

2. Článok A druhý odsek 

pred slová „Prioritnej osi 4“ sa vkladajú slová „Operačného programu Kvalita životného 

prostredia“  

 

3. Článok B bod 1 

pred slová „(ďalej len „všeobecné nariadenie“)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“ 

         

4. Článok B bod 2 

za slová „nariadenie (ES) č. 1080/20062“ sa vkladajú slová „v platnom znení“ 

 

5. Článok B bod 3 

pred slová „(ďalej len „nariadenie de minimis“)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“ 

         

6. Článok B bod 4 

pred slová „(ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“)“ sa vkladajú slová 

„v platnom znení“ 

text v úvodzovkách za znením „ďalej len“ sa nahrádza znením „príloha I nariadenia o 

skupinových výnimkách“ 

 

7. Článok B bod 11 

 pred slová „(ďalej len „zákon o energetickej efektívnosti“)“ sa vkladajú slová „v znení 

neskorších predpisov“ 

 

8. Článok C bod 8 

sa vypúšťa 
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9. Článok E štvrtý odsek 

tel. číslo: „+ 421 2 58 248 462“ sa nahrádza číslom „+ 421 2 58 248 111“ 

 

10. Článok F šiesty odsek 

sa vypúšťa 

 

11. Článok F pôvodný siedmy odsek 

na koniec textu sa vkladá poznámka pod čiarou č. 10 v znení  

„Rozsudok ESD vo veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Nemecko 

(„Deggendorf“) [1994].“ 

 

12. Článok F pôvodný ôsmy odsek  

 sa nahrádza znením  

„Prijímateľ musí zároveň spĺňať podmienky poskytnutia NFP definované v tejto schéme a 

v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“).“  

 

13. Článok G pôvodný druhý odsek  

sa nahrádza znením 

„Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) predchádzajúceho odseku 

a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, 

ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia de minimis, táto schéma sa vzťahuje na 

pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za 

podmienky, že podnik zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie 

činností alebo rozlíšenie nákladov (napr. analytická evidencia), aby činnosti vykonávané v 

sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy neboli podporované z minimálnej 

pomoci poskytovanej v súlade s touto schémou. Splnenie tejto podmienky overí 

vykonávateľ, pričom spôsob jej overenia bude uvedený vo výzve.“ 

 

14. Článok G pôvodný štvrtý odsek  

sa nahrádza znením 

„Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy sú oprávnené projekty realizované na území 

nasledovných regiónov NUTS III: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, 

Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, t. j. územie celej Slovenskej 

republiky s výnimkou regiónu NUTS II: Bratislavský kraj.“  

 

15. Článok H prvý odsek  

sa nahrádza znením  

„Oprávnené projekty podľa tejto schémy sú projekty zamerané na: 
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1. Vykonanie energetických auditov12 v MSP odborne spôsobilou osobou, ktorých 

výsledkom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list13 

a/alebo 

2. Realizáciu opatrení z energetických auditov v MSP a veľkých podnikoch.“  

 

16. Článok H druhý odsek 

sa vypúšťa 

 

17. Článok I   

sa nahrádza v celom rozsahu znením  

„ Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky vynaložené prijímateľom v súvislosti s  

realizáciou oprávneného projektu na: 

- vykonanie energetického auditu odborne spôsobilou osobou14, ktorého výsledkom je 

písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list, 

- rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a v službách 

nadväzujúcich na tieto odvetvia za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, 

- rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom 

zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov, 

- rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, 

- zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych 

manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom 

zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov, 

- výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov 

energetických médií, 

- modernizáciu a rekonštrukciu systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných 

areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku, 

- iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických 

zdrojov. 

Na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní 

a iných poplatkov. 

Majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky:  

- musí byť používaný prijímateľom výlučne na mieste realizácie projektu a pri výkone 

podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje, 

- musí byť odpisovateľný, 

- musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť 

rokov po ukončení realizácie projektu v prípade veľkého podniku a minimálne tri roky 

v prípade MSP pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku),  

- musí byť nový, zakúpený od tretích strán v zmysle podmienok oprávnenosti výdavkov 

ustanovených výzvou. 



5 

 

Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú: 

- len výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu najskôr v deň vyhlásenia 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými vo 

výzve,  

- výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, 

- výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, navzájom sa 

neprekrývajú a sú v súlade s podmienkami zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje 

pomoc, 

- výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (napr. účtovné doklady 

a záznamy, výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (napr. cenové ponuky 

a pod.), ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:  

- úroky z úverov a pôžičiek, 

- leasing,  

- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 

- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 

- náklady na obstaranie pozemkov a nehnuteľností, 

- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 

- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

- všetky osobné náklady, 

- prevádzkové náklady, 

- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním ŽoNFP a projektovým riadením, 

- náklady na verejné obstarávanie realizované v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní, 

- vratná daň z pridanej hodnoty (DPH), 

- náklady na marketing, 

- iné náklady nesúvisiace s projektom resp. nevychádzajúce z opatrení vyplývajúcich 

z energetického auditu 

- náhrada existujúcich výrobných strojov, prístrojov a technológií za nové energeticky 

efektívnejšie (ani v prípade, že bude navrhovaná v energetickom audite v balíku 

s ostatnými opatreniami. Náhrada výrobných strojov, prístrojov a technológií bude 

realizovaná z vlastných zdrojov podniku, alebo z iných podporných schém). 

Bližšie podmienky oprávnenosti výdavkov budú uvedené v príslušnej výzve.15 

Na výdavky projektu realizovaného v rámci tejto schémy nie je možné žiadať príspevok 

z iných verejných zdrojov. Žiadateľ preukáže splnenie tejto podmienky čestným 

vyhlásením.“ 

Poznámka pod čiarou č. 14 znie  
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„Energetický audit je oprávnený výdavok len pre MSP.“ 

Poznámka pod čiarou č. 15 znie  

„Vo výzve budú definované neoprávnené výdavky v súlade s touto schémou. Poskytovateľ 

je však oprávnený vo výzve zadefinovať neoprávnené výdavky aj nad rámec tejto schémy.“  

 

18.  Článok J druhý odsek  

slovo „jednorázovo“ sa nahrádza slovom „jednorazovo“ 

 

19. Článok J tretí odsek  

sa vypúšťa 

 

20. Článok K   

sa nahrádza v celom rozsahu znením 

„ 1. Výška pomoci predstavuje súčet jednotlivých súm vyplateného NFP. 

 2. Minimálna výška pomoci nie je stanovená. Maximálna výška pomoci de minimis 

jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR počas obdobia, ktoré pokrýva 

príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky. Maximálna výška 

pomoci pre jediný podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo 

za úhradu nepresiahne 100 000 EUR počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny 

rok, ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky, pričom táto pomoc sa nepoužije na 

nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Uvedená hodnota predstavuje objem 

minimálnej pomoci prijatej od všetkých poskytovateľov na území Slovenskej 

republiky v uvedenom období, spolu s pomocou navrhovanou podľa tejto schémy. 

 3. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň 

iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 

000 EUR sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že podnik pomocou primeraných 

prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov zabezpečí a 

vykonávateľ overí, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 

100 000 EUR a aby sa žiadna pomoc nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej 

dopravy.  

 4. Obdobie troch fiškálnych rokov v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na 

základe účtovného obdobia prijímateľa, ktorým môže byť kalendárny rok alebo 

hospodársky rok18.  

 5. Maximálna výška pomoci stanovená v bode 2 tohto článku sa uplatňuje bez ohľadu 

na formu pomoci alebo sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či pomoc sa 

financuje úplne alebo čiastočne zo zdrojov EÚ. 

 6. Na účely stropov stanovených v bode 2 tohto článku sa pomoc vyjadruje ako 

hotovostný grant. Všetky číselné údaje sú uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred 

odpočítaním dane alebo iných poplatkov.  

 7. 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“) 
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 8. Intenzita pomoci je hrubá suma pomoci vyjadrená ako percento oprávnených 

výdavkov projektu. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane 

alebo iných poplatkov.  

 9. Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených 

výdavkov za predpokladu dodržania stropov uvedených v bode 2 a 3. Maximálna 

intenzita pomoci je uvedená v tabuľke nižšie.    

Miesto realizácie projektu MSP Veľký podnik 

celé územie SR s výnimkou 

Bratislavského kraja 
85% 75% 

   NFP bude v ŽoNFP uvedený ako suma rovnajúca sa percentuálnemu podielu na 

oprávnených výdavkoch. 

 10. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach je diskontovaná na jej hodnotu v čase 

poskytnutia. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba 

platná 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. Metodika na výpočet 

výšky pomoci formou NFP a výšky oprávnených nákladov je uvedená v prílohe č. 2 

tejto schémy.  

 11. V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de 

minimis pre tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, 

zohľadní každá pomoc de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich 

sa podnikov. Pomoc de minimis zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou 

zostáva zákonnou. 

 12. V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa 

pomoc de minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej 

profitoval, čo je v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc de 

minimis využila. Ak takéto priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí 

úmerne na základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v deň 

nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku. 

 13. Podľa článku 3 ods. 7 nariadenia de minimis, ak by sa poskytnutím novej minimálnej 

pomoci presiahol príslušný strop stanovený v bode 2 tohto článku, na nijakú časť 

takejto novej pomoci sa táto schéma nevzťahuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop 

nepresahuje.“ 

Poznámka pod čiarou č. 18 znie  

„V zmysle zákona o účtovníctve.“ 

 

21. Článok L  

 sa nahrádza v celom rozsahu znením:   

„ 1. Poskytnutie pomoci v zmysle tejto schémy musí byť v súlade s nariadením de minimis.  

2.  Základným predpokladom poskytnutia pomoci žiadateľovi je predloženie úplnej 

ŽoNFP vykonávateľovi so všetkými prílohami požadovanými výzvou a jej schválenie 
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v konaní podľa zákona o príspevku z EŠIF v zmysle príručky pre žiadateľa, ktorá je 

prílohou výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

3. Žiadateľ je povinný predložiť vykonávateľovi pri podaní ŽoNFP vyhlásenie, že sa 

voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a 

nezlučiteľnú s vnútorným trhom19.  

4.  Žiadateľ pri podaní ŽoNFP predloží prehľad a úplné informácie o všetkej pomoci de 

minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas 

prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v 

rámci iných schém pomoci de minimis. Ak je žiadateľ členom skupiny podnikov, ktoré 

s ním tvoria jediný podnik, predkladá tieto informácie aj za všetkých členov skupiny 

podnikov. 

5. Žiadateľ predloží vykonávateľovi vyhlásenie o veľkostnej kategórii podniku v zmysle 

definície ustanovenej v prílohe I nariadenia o skupinových výnimkách. Podrobnosti 

o predmetnom vyhlásení ako aj spôsob overenia tejto podmienky vykonávateľom 

stanoví výzva. 

6. Žiadateľ je povinný pri výbere dodávateľa (tovarov, stavebných prác alebo služieb) 

postupovať v súlade so zákonom o VO s výnimkou, ak sa naňho v zmysle zákona o 

VO postupy verejného obstarávania nevzťahujú. V takom prípade je žiadateľ povinný 

postupovať pri výbere dodávateľa postupmi stanovenými poskytovateľom v 

príslušnej riadiacej dokumentácii.20  

7..  Pomoc podľa tejto schémy bude poskytnutá len v prípade, že žiadateľ splní 

podmienky a kritériá tejto schémy, výzvy a súvisiacich právnych predpisov. Všetky 

podmienky poskytnutia NFP obsahuje príslušná výzva, ktorá nebude v rozpore s 

touto schémou. 

8. Vykonávateľ overí splnenie podmienok poskytnutia NFP v konaní o ŽoNFP na 

základe predložených dokumentov a/alebo pomocou overenia v príslušných 

verejných registroch. Konkrétny spôsob preukázania splnenia jednotlivých 

podmienok a spôsob ich overenia vykonávateľom bude stanovený v príslušnej výzve.  

9.  Vykonávateľ je podľa § 13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci pred poskytnutím pomoci 

povinný overiť v centrálnom registri, či poskytnutím pomoci podľa tejto schémy 

nedôjde k prekročeniu maximálnej výšky pomoci de minimis jedinému podniku, 

stanovenú v článku K tejto schémy, počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny 

rok ako aj dva predchádzajúce fiškálne roky, a že sa dodržiavajú kumulačné pravidlá 

podľa článku M. 

10. Vykonávateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ktorá bola použitá na iný účel, než 

stanovuje táto schéma.21  

11.  Pomoc nemôže byť poskytnutá retroaktívne a bude účinne monitorovaná zo strany 

vykonávateľa počas celej doby realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti.“ 

Poznámka pod čiarou č. 19 znie  

„Rozsudok ESD vo veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Nemecko 

(„Deggendorf“) [1994].“ 

Poznámka pod čiarou č. 20 znie  

„t. j. podľa aktuálne platnej Príručky k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre 
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oblasť podpory: Prioritná os 4, ktorá je dostupná na http://www.op-kzp.sk/obsah-

dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/.“ 

Poznámka pod čiarou č. 21 znie  

„V zmysle výsledkov vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu 

alebo auditu kontrolnými orgánmi EÚ poskytnutej pomoci.“ 

 

22. Článok M prvý odsek 

za slovné spojenie „viazaná na“ sa dopĺňa text „konkrétneho“  

„-„ sa nahrádza písmenom „a“ 

 

23. Článok N štvrtý odsek 

na koniec textu sa vkladá veta  

„Podrobnosti k jednotlivým spôsobom doručovania sú stanovené v príslušnej výzve a jej 

prílohách.“ 

 

24. Článok N piaty odsek 

druhá veta sa vypúšťa 

 

25. Článok O 

za prvú vetu sa vkladá text „Predpokladaný ročný rozpočet schémy je 10 000 000 EUR.“ 

 

26. Článok O druhý odsek 

sa vypúšťa 

 

27. Článok P prvý odsek 

text „a www.siea.sk“ sa vypúšťa 

  za slová „počas obdobia jej“ sa vkladá text „platnosti a“  

 

28. Článok P druhý odsek  

 sa nahrádza znením 

„Transparentnosť schémy a zabezpečenie zverejnenia všetkých schválených žiadostí o NFP 

a všetkých uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP realizuje vykonávateľ v súlade s 

pravidlami stanovenými pre poskytovanie príspevku z EŠIF.“ 

 

29. Článok P tretí odsek  

sa prečísluje na štvrtý odsek 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/
http://www.siea.sk/
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30. Článok P štvrtý odsek 

sa vypúšťa 

 Ostatné odseky sa primerane prečíslujú. 

 

31. Článok P pôvodný siedmy odsek  

sa presúva za druhý odsek a stáva sa tretím odsekom 

 

32. Článok R druhý odsek 

na koniec textu sa vkladá veta  

„Postup zverejnenia schémy v znení dodatku je rovnaký ako v ods. 1 tohto článku.“ 

 

33. Článok R tretí odsek 

za slovné spojenie „akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve“ sa dopĺňa text „týkajúce sa 

ustanovení schémy“ 

 

34. Článok R štvrtý odsek 

 v dátume sa rok „2020“ sa nahrádza rokom „2023“ 

 

35. Článok R 

na koniec textu sa vkladá nový piaty odsek v znení 

„Zmena v subjekte poskytovateľa, resp. vykonávateľa vyplývajúca zo všeobecne záväzného 

predpisu sa nepovažuje za zmenu v schéme, ktorú je potrebné vykonať formou písomného 

dodatku k schéme.“ 

 

36. Príloha č. 2 

 úprava webového sídla EK pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby 

 

37. Príloha č. 3 

 sa nahrádza v celom rozsahu prílohou č.1 tohto dodatku  

III. 

Ostatné ustanovenia Schémy podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu 

opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis), 

evidovanej pod číslom DM-4/2017 zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 

V súlade s článkom R. schémy nadobúda tento dodatok platnosť a účinnosť dňom zverejnenia 

Schémy podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z 

energetických auditov v podnikoch v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis) evidovanej 

pod číslom DM-4/2017 v Obchodnom vestníku. 



11 

 

IV. 

Príloha č. 1:  Príloha č. 3 k Schéme podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu 

opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch v znení dodatku č. 1 

(schéma pomoci de minimis) 
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Príloha č. 1 

 

Prehľad  a úplné informácie o všetkej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a 

počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov minimálnej pomoci alebo v rámci iných 

schém pomoci 

 
Uviesť údaje o každej pomoci de minimis poskytnutej cieľovému subjektu (prijímajúcemu pomoc podľa tejto schémy) a všetkým subjektom, ktoré spolu s ním 

tvoria „jediný podnik“, tak ako je definovaný v článku 2 ods. 2 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 v platnom znení. 

 

 
Vysvetlivky: 

Dátum poskytnutia:  uviesť  dátum  poskytnutia  pomoci,  t. j.  deň  vzniku  právneho  nároku  na  poskytnutie  pomoci  (napr.  nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP) 

Názov pomoci:  uviesť názov a číslo schémy pomoci de minimis, ak bola pomoc poskytnutá na základe schémy; prípadne názov projektu, ak bola poskytnutá 

pomoc ad hoc 

Poskytovateľ:  uviesť názov a adresu poskytovateľa; v prípade, že je pomoc realizovaná prostredníctvom ďalšieho subjektu (ako napr. vykonávateľ) 

doplniť názov, adresu a jeho postavenie (vykonávateľ, sprostredkovateľ a pod.) 

Obchodné 

meno 
IČO/DIČ 

Dátum 

poskytnutia 
Názov pomoci Poskytovateľ Výška pomoci Cieľ pomoci Poznámky 

        

        

        

        

        

        

        



13 

 

Výška pomoci:  uviesť výšku minimálnej pomoci v EUR, t. j. v prípade, že: 

a) vznikol právny nárok (napr. zmluva o poskytnutí príspevku nadobudla účinnosť) ale k samotnému plneniu nedošlo, pomoc ešte nebola 

čerpaná, resp. poskytovanie pomoci stále prebieha, uviesť výšku právneho nároku, 

b) poskytovanie danej pomoci už bolo ukončené (príspevok sa v rámci danej pomoci nebude ďalej poskytovať, úver dočerpaný a pod.), 

celkovú výšku skutočne poskytnutej pomoci, 

c) pomoc, o ktorú požiadal akýkoľvek podnik v skupine nebola ešte poskytnutá (nenadobudla účinnosť zmluva, na základe ktorej sa 

pomoc poskytuje). V takom prípade sa do poznámky uvedie dátum predloženia žiadosti o poskytnutie pomoci (akejkoľvek, nie len 

pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov) a informácia o aktuálnom stave schvaľovania pomoci (ak je dostupná). 

V prípade, že pomoc nebola poskytnutá formou grantu alebo bola poskytnutá vo viacerých splátkach, uvádza sa ako ekvivalent hrubého 

grantu. 

Cieľ pomoci: uvedie sa napríklad zamestnanosť, vzdelávanie, regionálny rozvoj, ochrana životného prostredia, výskum a vývoj, kultúra, činnosti 

nákladnej dopravy - ak relevantné 

Poznámky:  uviesť ďalšie informácie potrebné k vyhodnoteniu kumulácie pomoci, ako napr. pomoc ešte nebola poskytnutá, poskytovanie danej pomoci 

stále prebieha, poskytovanie pomoci bolo ukončené 

 

 

 

V ................................, dňa ..................... ................................................................................. 

  
Pečiatka (ak ju žiadateľ používa) a podpis 

štatutárneho orgánu žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


