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Vec:  Štátna pomoc č. SA.37447 (2013/N) – Slovenská republika 
  Mapa regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 

 

Vážený pán minister, 

 

1. POSTUP 

1. Listom z 3. októbra 2013, ktorý Komisia zaevidovala v ten istý deň (pod číslom 
2013/097618), Slovenská republika notifikovala na základe postupu uvedeného 
v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie svoj návrh mapy 
regionálnej pomoci Slovenskej republiky s platnosťou od 1. júla 2014 do 
31. decembra 2020. Komisia 25. októbra 2013 zaslala žiadosť o poskytnutie 
doplňujúcich informácií. Slovenská republika požadované informácie poskytla 
13. novembra 2013. 

2. Komisia 28. júna 2013 prijala usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 
2014 – 20201 (Regional Aid Guidelines – ďalej len „RAG“). Podľa bodu 178 RAG 
by mal každý členský štát notifikovať Komisii jedinú mapu regionálnej pomoci 
platnú od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020. V súlade s bodom 179 RAG sa má 
každá schválená mapa regionálnej pomoci uverejniť v Úradnom vestníku Európskej 
únie a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť RAG.   

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1. 
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2. OPIS  

3. Slovenské orgány v notifikácii navrhujú zoznam regiónov NUTS 2, ktoré v období 
od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 majú byť oprávnené na regionálnu pomoc 
podľa výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ. Pre každý z týchto 
regiónov určujú aj maximálnu intenzitu pomoci, ktorá sa vzťahuje na regionálnu 
investičnú pomoc pre veľké podniky.  

4. Podľa výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ sa na obdobie od 
1. júla 2014 do 31. decembra 2020 s maximálnou intenzitou pomoci 35 % 
ekvivalentu hrubého grantu (GGE) navrhujú ako oprávnené tieto regióny NUTS 2: 

– SK03  Stredné Slovensko 
– SK04  Východné Slovensko 
 

5. Podľa výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ sa na obdobie od 
1. júla 2014 do 31. decembra 2020 s maximálnou intenzitou pomoci 25 % GGE 
navrhuje ako oprávnený tento región NUTS 2: 

– SK02  Západné Slovensko  
 

6. Slovenské orgány uvádzajú, že v prípade stredných podnikov možno uvedenú 
maximálnu intenzitu pomoci zvýšiť o 10 percentuálnych bodov a v prípade malých 
podnikov o 20 percentuálnych bodov2. 

3. HODNOTENIE  

3.1. Zoznam regiónov oprávnených na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 
písm. a) a maximálne stropy pomoci, ktoré sa vzťahujú na tieto regióny 

7. Slovenskú republiku tvoria štyri zemepisné jednotky NUTS 2. 

8. Podľa prílohy I k RAG tri z týchto štyroch regiónov NUTS 2, a to konkrétne 
Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko, majú HDP na 
obyvateľa3 nižšie alebo rovné 75 % priemeru EÚ. Preto sú tieto regióny oprávnené 
na regionálnu pomoc podľa výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ.  

9. Štvrtý región NUTS 2, SK01 Bratislavský kraj, nie je oprávnený na regionálnu 
pomoc podľa výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. a), ani podľa výnimky 
uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ. 

10. V súlade s bodom 172 RAG maximálna intenzita pomoci, ktorá sa vzťahuje na 
regionálnu investičnú pomoc, nesmie prekročiť 35 % GGE v regiónoch podľa 
článku 107 ods. 3 písm. a), ktorých HDP na obyvateľa je od 45 % do 60 % 

                                                 
2  Stredné a malé podniky v zmysle vymedzenia v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. 

februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001, Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22, alebo 
v akomkoľvek následnom nariadení.  

3  Hrubý domáci produkt vyjadrený v štandarde kúpnej sily na obyvateľa na roky 2008 – 2010 (EÚ-27 = 
100). 
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priemeru EÚ-27. Ide o tieto regióny NUTS 2, ako vyplýva z ich príslušných hodnôt 
HDP na obyvateľa (údaje v zátvorkách): 

– SK03  Stredné Slovensko    (58,67 %)  
– SK04  Východné Slovensko    (49,67 %) 
 

11. V súlade s tým istým bodom RAG maximálna intenzita pomoci, ktorá sa vzťahuje 
na regionálnu investičnú pomoc, nesmie prekročiť 25 % GGE v regiónoch podľa 
článku 107 ods. 3 písm. a), ktorých HDP na obyvateľa je nad 60 % priemeru EÚ-
27. Ide o tento región NUTS 2, ako vyplýva z jeho hodnoty HDP na obyvateľa: 

– SK02  Západné Slovensko    (68,33 %) 

3.2. Zvýšenie maximálnej intenzity pomoci pre MSP  

12. Navrhované zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v prípade stredných podnikov 
o 10 percentuálnych bodov a o 20 percentuálnych bodov v prípade malých 
podnikov je v súlade s bodom 177 RAG.  

13. Slovenské orgány potvrdili, že zvýšená intenzita pre MSP sa nebude uplatňovať na 
pomoc udelenú pre veľké investičné projekty. 

3.3. Ďalšie záväzky slovenských orgánov 

14. Komisia berie do úvahy tieto záväzky, ktoré slovenské orgány uviedli v notifikácii: 

a) Slovenské orgány potvrdili, že každé plánované poskytnutie regionálnej pomoci 
bude notifikované Komisii v súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ, či už ako 
schéma pomoci alebo ako individuálna notifikácia, okrem prípadu, keď sa 
uplatňuje nariadenie o skupinovej výnimke. 

b) Slovenské orgány potvrdili, že každá regionálna investičná pomoc bude rešpektovať 
stropy pomoci určené pre daný región v mape regionálnej pomoci schválenej 
Komisiou a uverejnenej v úradnom vestníku. 

c) Slovenské orgány potvrdili, že pre veľké investičné projekty [v zmysle vymedzenia 
v bode 20 písm. l) RAG] sa stropy pomoci určené pre daný región v mape 
regionálnej pomoci schválenej a uverejnenej Komisiou upravia podľa vzorca 
v bode 20 písm. c) RAG. 

3.4. Záver 

15. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia zastáva názor, že mapa regionálnej 
pomoci, ktorú Slovenská republika notifikovala na obdobie od 1. júla 2014 do 
31. decembra 2020 a v ktorej sa určuje maximálna intenzita pomoci, ktorá sa 
vzťahuje na každý z regiónov určených ako oprávnené na regionálnu pomoc, je 
v súlade s RAG. 

16. Komisia pripomína, že maximálna intenzita pomoci určená v mape regionálnej 
pomoci sa vzťahuje len na investície v odvetviach, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti RAG, ako sa vymedzuje v bode 10 RAG. 
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4. ROZHODNUTIE 

17. Komisia sa preto rozhodla: 

– schváliť mapu regionálnej pomoci Slovenskej republiky tak, ako je uvedené 
v prílohe, na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020, keďže spĺňa 
podmienky stanovené v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 
2014 – 2020,  

– uverejniť mapu regionálnej pomoci ako prílohu k tomuto rozhodnutiu 
v Úradnom vestníku Európskej únie. Úplné znenie tohto listu v pôvodnom 
jazyku bude uverejnené na tejto webovej lokalite: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Akékoľvek žiadosti v súvislosti s týmto listom je potrebné zaslať poštou ako doporučený list 
alebo faxom na adresu: 
 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Fax: +32 2 29 61242 
 
 

S úctou, 
Za Komisiu 

 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
podpredseda  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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PRÍLOHA k rozhodnutiu v prípade SA.37447 

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 

 (Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1) 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Mapa regionálnej štátnej pomoci na obdobie od 1. júla 
2014 do 31. decembra 2020 

 

Kód oblasti Názov oblasti Maximálna intenzita pomoci, ktorá sa 
vzťahuje na regionálnu investičnú 

pomoc pre veľké podniky4 
 

 

1. Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ do 
31. decembra 2020 

SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
SK01 Bratislavský kraj 0 % 
SK02 Západné Slovensko 25 % 
SK03 Stredné Slovensko 35 % 
SK04 Východné Slovensko 35 % 

 

                                                 
4  Pre investičné projekty s oprávnenými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliónov EUR sa tento strop 

zvyšuje o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky 
v zmysle vymedzenia v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 týkajúcom sa vymedzenia mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Pre veľké investičné projekty 
s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov EUR je tento strop predmetom úpravy v súlade 
s bodom 20 písm. c) usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020.   
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