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Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 - 2020 
 

1. VYMEDZENIE PROBLÉMU 

1.1. Kontext politiky 

Regionálna štátna pomoc sa zameriava na rozvoj znevýhodnených regiónov v Európe pro-
stredníctvom podpory súkromných produktívnych investícií alebo poskytovania prevádzkovej 
pomoci v určitých prípadoch. 

V usmerneniach o regionálnej pomoci sa určujú pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty 
poskytovať štátnu pomoc na podporu regionálneho hospodárskeho rozvoja. Usmernenia ob-
sahujú aj mapy regionálnej pomoci, v ktorých sú vymedzené oblasti, kde spoločnosti môžu 
dostať regionálnu štátnu pomoc, a takisto intenzita tejto pomoci.  

Platnosť pravidiel regionálnej pomoci (usmernenia o regionálnej pomoci, oznámenie o dô-
kladnom posúdení regionálnej pomoci, všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) vy-
prší na konci roku 2013. Komisia sa preto zaviazala, že ich zreviduje.  

V revízii pravidiel regionálnej pomoci sa musia brať do úvahy tieto dôležité skutočnosti:  

– zjavné celkové zníženie regionálnych rozdielov v EÚ v období rokov 2007 – 20131 a 
rozdielny dopad hospodárskej krízy na regionálnej úrovni 

– častejšie využívanie nariadení o skupinových výnimkách zo strany členských štátov 
v súvislosti s poskytovaním regionálnej pomoci (a z toho vyplývajúce vyhnutie sa 
povinnosti pomoc vopred notifikovať Komisii) a začatie plánu modernizácie štátnej 
pomoci2, ktorý je zameraný na zjednodušenie a racionalizáciu pravidiel štátnej po-
moci a takisto na to, aby sa presadzovanie štátnej pomoci sústredilo na tie typy po-
moci, ktoré hospodársku súťaž najviac narúšajú,  

– nutnosť zabezpečiť jednotnosť s reformou kohéznej politiky EÚ na roky 2014 – 2020 
a vziať do úvahy ostatné politiky EÚ v rámci stratégie Európa 2020. 

                                                 
1 Merané na úrovni NUTS 2 na základe zmenšujúceho sa rozptylu regionálneho HDP na obyvateľa v 

porovnaní s priemerom EÚ 27. 
2 Oznámenie Komisie Modernizácia štátnej pomoci EÚ (MŠP)z 8. mája 2012, COM(2012) 209 final. 
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1.2. Všeobecné problémy politiky 

Politickým cieľom kontroly regionálnej štátnej pomoci je zabezpečiť, aby boli účinky pomoci 
pozitívne, pokiaľ ide o zvýšenie hospodárskej aktivity v podporovaných oblastiach3, a aby 
tento pozitívny účinok prevážil nad potenciálnymi negatívnymi účinkami prejavujúcimi sa 
obmedzením obchodu a hospodárskej súťaže v oblasti vnútorného trhu. Revízia usmernení o 
regionálnej pomoci je preto zameraná na riešenie dvoch hlavných problémov: 

1. Účinnosť regionálnej štátnej pomoci ako politického nástroja na podporu regionál-
neho hospodárskeho rozvoja: Niektoré firmy by sa rozhodli investovať v podporova-
ných oblastiach aj napriek absencii pomoci. Primeraná kontrola stimulačného účinku 
má preto zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby regionálna pomoc slúžila na 
účinné využívanie ďalších súkromných investícií v podporovaných oblastiach. Neú-
činné overovanie stimulačného účinku má za následok veľké riziko „mŕtvej váhy“ 
(risk of deadweight), ktorá by mohla narušiť hospodársku súťaž, a znižuje pridanú 
hodnotu regionálnej pomoci ako nástroja hospodárskeho rozvoja. 

2. Účinnosť pravidiel regionálnej štátnej pomoci pri zaisťovaní kontroly účinkov hos-
podárskej súťaže zo strany Komisie a členských štátov: Členské štáty zavádzajú pra-
vidlá regionálnej štátnej pomoci rozličnými spôsobmi, ktoré by mohli ohroziť integ-
ritu vnútorného trhu (keď sa regióny napriek pomoci snažia navzájom predháňať v 
tom, ktorý ponúkne viac). Kontrola negatívnych vplyvov regionálnej pomoci zo stra-
ny Komisie sa v súčasnosti nezameriava na situácie, keď je väčšia pravdepodobnosť 
výskytu obmedzení hospodárskej súťaže, v dôsledku čoho je riadenie politiky štátnej 
pomoci členskými štátmi a Komisiou nevyvážené a neúčinné. 

Druhotné problémy politiky ďalej súvisia so spätosťou kontroly regionálnej štátnej pomoci s 
inými oblasťami politiky EÚ, ako aj s nutnosťou zjednodušiť pravidlá a procesy a obmedziť 
administratívne formality. 

1.3. Problémy spojené s návrhom usmernení o regionálnej pomoci a ich uplatňova-
ním  

• Podiel podporovaných oblastí v EÚ: Ako sa má určiť celkový počet obyvateľov v 
podporovaných oblastiach, na ktorých sa budú usmernenia o regionálnej pomoci 
vzťahovať? Je zníženie regionálnych rozdielov dostatočným dôvodom na zníženie 
celkového počtu obyvateľov, na ktorých sa budú usmernenia o regionálnej pomoci 
vzťahovať, alebo by sa mal vzhľadom na hospodársky pokles súčasný počet zacho-
vať? Mala by sa naplánovať celková revízia máp hneď ako bude známy dopad krízy 
na regionálnej úrovni? 

• Najpostihnutejšie regióny na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni: Ako sa má do-
siahnuť rovnováha medzi určovaním podporovaných území z pohľadu EÚ (rozdiely 
medzi členskými štátmi) a ponechaním výberu na členských štátoch na základe sme-
rovania vnútroštátnej politiky (rozdiely v rámci členských štátov)? Akú mieru flexi-
bility poskytnúť členským štátom pri určovaní podporovaných oblastí? Mala by Ko-
misia vopred vymedziť viacej regiónov (napr. prechodné regióny, hraničné regióny, 
ostrovy, horské oblasti, atď.)?  

                                                 
3 t.j. oblasti určené ako oprávnené na regionálnu pomoc na základe článku 107 ods. 3 písm. a) alebo 

písm. c) ZFEÚ („oblasti ,a‘“ a „oblasti ,c‘“).  
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• Rozdelenie intenzity pomoci podľa jednotlivých kategórií podporovaných oblastí4: 
Mali by sa doterajšie stropy intenzity pomoci zachovať, zvýšiť alebo znížiť? Aká 
pomoc predstavuje pre firmy primerané stimuly, ktoré by im umožnili investovať v 
podporovaných oblastiach a pri ktorých by sa zároveň minimalizovali nepriaznivé 
účinky na hospodársku súťaž (neočakávané zvýhodnenie subjektov, pre ktoré neboli 
stimuly určené, presunutie investícií) a verejné financie (účinok „mŕtvej váhy“)? 

• Rozsah platnosti usmernení o regionálnej pomoci pre odvetvia: Mala by zostať re-
gionálna pomoc aj naďalej zakázaná v oceliarstve, odvetví syntetických vlákien 
a uhlia? Ako sa má posudzovať regionálna pomoc v lodnom staviteľstve a mala by sa 
takáto pomoc notifikovať?  

• Rozdelenie pravidiel pre MSP a veľké podniky: Ako zabezpečiť, aby investičná po-
moc prinútila spoločnosti, predovšetkým veľké podniky, aby realizovať investície, 
ktoré by sa v opačnom prípade v podporovaných oblastiach neuskutočnili? Mala by 
sa pomoc pre investície veľkých podnikov v oblastiach „c“ (keďže pravdepodobnosť, 
že pozitívne účinky pomoci prevážia nad negatívnymi, je nižšia ako v prípade oblastí 
„a“) zakázať, alebo by sa mali vytvoriť prísnejšie podmienky pre určité typy investí-
cií? 

• Tzv. forum shopping (t. j. účelová voľba právomoci): Mali by existovať pravidlá, kto-
rými by sa obmedzilo vzájomné prekrývanie usmernení o regionálnej pomoci a iných 
usmernení o štátnej pomoci takým spôsobom, že by sa v rámci usmernení o regio-
nálnej pomoci zaviedli rovnaké podmienky ako pri iných platných usmerneniach, 
a to najmä aby sa predišlo obavám o hospodársku súťaž? Mala by byť štátna pomoc 
na regulovaných trhoch, kam patrí aj odvetvie energetiky, povolená podľa usmernení 
o regionálnej pomoci alebo len podľa pravidiel špecifických pre dané odvetvie? 

• Prahová hodnota pre notifikáciu a transparentnosť: Mala by sa upraviť hranica, pri 
ktorej sa notifikujú jednotlivé druhy pomoci, aby sa zabránilo tomu, že sa budú mu-
sieť notifikovať opatrenia predstavujúce malé riziká pre hospodársku súťaž, zatiaľ čo 
iné opatrenia, ktoré by mohli eventuálne narušiť hospodársku súťaž, sa notifikovať 
nebudú? Akým spôsobom je treba podchytiť hromadiace sa účinky jednotlivých dru-
hov pomoci, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, podľa veľkých schém? Ako by sa 
mala riešiť regionálna pomoc, v dôsledku ktorej dochádza k presúvaniu? Mala by sa 
požiadavka zverejňovania podrobností o poskytnutej pomoci (transparentný režim) 
kladená na členské štáty vzťahovať na všetky druhy pomoci bez ohľadu na jej výš-
ku? 

• Pravidlá hodnotenia kompatibility notifikovaných opatrení regionálnej pomoci: Ako 
sa dá zabezpečiť, aby pomoc prispela k dosiahnutiu spoločného cieľa (t.j. dosiahnutie 
súdržnosti) a zároveň aby primeraná na dosiahnutie tohto spoločného cieľa? Ako sa 
dá zaistiť, že pomoc zmení správanie príjemcu (t.j. bez pomoci by sa investícia neus-
kutočnila, alebo by sa uskutočnila na inom mieste) a že bude obmedzená na mini-
mum, ktoré je nevyhnutné na vyvolanie tejto zmeny v správaní? Akým spôsobom by 
sa dali lepšie riešiť účinky notifikovanej pomoci, ktoré viac narúšajú hospodársku 
súťaž, a ako by sa zabezpečilo, aby pomoc nemala mať príliš negatívny vplyv na 
hospodársku súťaž?  

                                                 
4 V súčasnosti sa stropy intenzity pomoci (okrem bonusov, napr. pre MSP) pohybujú od 10 % do 50 % 

v závislosti od úrovne rozvoja podporovanej oblasti. 
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2. ANALÝZA SUBSIDIARITY 

Kontrola štátnej pomoci patrí do výlučnej právomoci Komisie. Komisia musí posúdiť kompa-
tibilitu vnútorného trhu a štátnej pomoci, ktorú poskytli členské štáty s cieľom podporiť re-
gionálny rozvoj, a to buď priamo na základe článku 107 ods. 3 písm. a) alebo písm. c) ZFEÚ, 
alebo na základe usmernení, v ktorých komisia určuje procesnoprávne a hmotnoprávne pra-
vidlá, ktoré bude uplatňovať pri analýze účinkov regionálnej štátnej pomoci. 

3. CIELE 

Usmerneniami o regionálnej pomoci sa vytvára rovnováha medzi dvomi všeobecnými cieľmi:  

– „cieľom súdržnosti“: na zabezpečenie toho, že pomoc poskytnutá na podporu hospo-
dárskeho rozvoja určitých oblastí nenaruší obchod a hospodársku súťaž, čo by bolo v 
rozpore so spoločným záujmom,  

– „cieľom hospodárskej súťaže“: na vymedzenie rámca umožňujúceho Komisii posu-
dzovať zlučiteľnosť opatrení notifikovanej pomoci takým spôsobom, ktorý primera-
ne zodpovedá potenciálnemu účinku týchto opatrení na vnútorný trh.  

Tieto dva všeobecné ciele možno ďalej rozčleniť na tieto konkrétne ciele:  

1. Efektívnosť a účinnosť:  

– zamerať regionálnu pomoc na najviac znevýhodnené regióny, ale zároveň 
umožniť členským štátom, aby realizovali regionálne vnútroštátne politiky, 

– zabezpečiť, aby sa regionálna štátna pomoc sústredila na odvetvia a spoločnos-
ti, ktoré ju potrebujú,  

– udržiavať výšku pomoci na čo najnižšej úrovni potrebnej na to, aby sa prejavil 
očakávaný prínos pre regionálny rozvoj, 

– zamerať kontrolu, ktorú vykonáva Komisia, na opatrenia pomoci, pri ktorých je 
pravdepodobnosť narušenia obchodu a hospodárskej súťaže najvyššia, 

– zlepšiť metódy posudzovania pozitívneho a negatívneho účinku pomoci (spo-
ločné zásady, hospodárska analýza). 

2. Zjednodušenie administratívy: 

– znížiť administratívnu záťaž spoločností a orgánov štátnej správy,  

– zjednodušiť a racionalizovať požiadavky na transparentnosť a predkladanie 
správ kladené na členské štáty. 

3. Konzistentnosť: 

– zavádzať ciele a zásady iniciatívy pre modernizáciu štátnej pomoci, 

– prispieť k dosiahnutiu cieľov kohéznej politiky EÚ a vyhýbať sa zbytočným 
obmedzeniam pri využívaní fondov EÚ, 
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– zabezpečiť konzistentnosť s inými politikami EÚ podľa stratégie Európa 2020 
a podporiť členské štáty v ich snahe o efektívnejšie využívanie verejných fi-
nancií. 

4. MOŽNOSTI POLITIKY 

Tri skúmané možnosti politiky sa dajú zhrnúť takto:  

• Základný scenár (možnosť 1) je založený na opätovnej realizácii opatrení stanove-
ných v súčasných usmerneniach o regionálnej pomoci. Na zostavenie máp regionál-
nej pomoci na roky 2014 – 2020 sa však použijú najnovšie dostupné údaje Eurostatu 
(údaje z rokov 2008 – 2010 o regionálnom HDP na obyvateľa, údaje z rokov 2009 –
 2011 o regionálnej nezamestnanosti5). 

• Možnosť 2 sa v podstate zakladá na menších úpravách súčasných pravidiel týkajú-
cich sa predovšetkým racionalizácie súčasnej praxe a sprísnenia posudzovania vply-
vov hospodárskej súťaže. Ich hlavným cieľom však bude aj naďalej dosiahnutie sú-
držnosti v rámci regionálnej pomoci.  

• Možnosť 3 spočíva v radikálnejších zmenách súčasných pravidiel, najmä pokiaľ ide 
o znižovanie výšky pomoci a zameranie intervenčnej logiky kontroly štátnej pomoci 
na prípady najzávažnejšieho narušenia hospodárskej súťaže. Dosiahne sa to tým, že 
sa uprednostnení cieľ regionálnej štátnej pomoci, ktorým je vytvorenie hospodárskej 
súťaže.  

Hlavné znaky možností 

 Základný scenár  
(Možnosť 1) 

Možnosť 2 Možnosť 3 

1. Určenie podporovaných oblastí 
Podiel pokrytia 
na celkový počet 
obyvateľov 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Určenie oblastí 
„a“ 

HDP <75 % priemeru 
EÚ pozri základný 
scenár  

Pozri základný scenár HDP < 75 % alebo ne-
zamestnanosť > 150 % 
priemeru EÚ  

Prechodný re-
žim medzi ob-
lasťou „a“ a ob-
lasťou „c“ 

Pre všetky niekdajšie 
oblasti „a“ 

Pozri základný scenár Bez prechodného re-
žimu 

Pokrytie „c“ nie 
je vopred určené 
– metóda rozde-
ľovania 

Najmä ukazovatele na 
vnútroštátnej úrovni 

Ukazovatele na vnút-
roštátnej úrovni a 
úrovni EÚ 

Najmä ukazovatele na 
úrovni EÚ 

Záchranná sieť 50 % 100 % pre krajiny za-
hrnuté v programe; 
50 %; minimálne po-
krytie 7.5 % z celko-
vého počtu obyvateľov 

Bez záchrannej siete 

                                                 
5 Ten istý súbor údajov by platil aj pre možnosť 2 a možnosť 3. 
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krajiny 
Intenzita pomoci Bez zmeny Malý pokles, okrem 

najmenej rozvinutých 
regiónov 

Veľký pokles 

2. Rozsah a prepojenie s inými usmerneniami 
Rozsah platnosti 
pre odvetvia  

Lodné staviteľstvo a 
odvetvie uhlia sú vylú-
čené; pomoc pre oce-
liarstvo a odvetvie syn-
tetických vlákien zaká-
zaná 

Lodné staviteľstvo za-
kázaná pre odvetvie 
uhlia, oceliarstvo, od-
vetvie syntetických 
vlákien zakázaná 

Bez zákazu (pomoc pre 
odvetvie uhlia, oceliar-
stvo, odvetvie synte-
tických vlákien sa musí 
ohlásiť) 

Rozdelenie MSP 
a veľkých pod-
nikov 

Pomoc pre veľké pod-
niky v oblastiach „c“ 
povolená 

Pomoc pre veľké pod-
niky v oblastiach „c“ 
len pre nové činnosti 
alebo výrobky 

Žiadna pomoc pre veľ-
ké podniky v oblas-
tiach „c“ 

Forum shopping Povolená Povolená podľa kľúčo-
vých podmienok pre-
vzatých z iných 
usmernení (okrem 
energetiky) 

Nepovolená 

3. Notifikačná povinnosť a transparentnosť 
Notifikačná po-
vinnosť  

Schémy pre odvetvia; 
všetky schémy pre-
vádzkovej pomoci; in-
dividuálna pomoc > 
prahová hodnota pre 
notifikáciu; ad hoc 
pomoc 

Schémy pre odvetvia 
(vrátane lodného stavi-
teľstva); veľké sché-
my; určité schémy pre-
vádzkovej pomoci; in-
dividuálna pomoc > 
prahová hodnota pre 
notifikáciu; ad hoc 
pomoc; pomoc spojená 
s presunutím; pomoc 
pre veľké podniky v 
regiónoch oblastí „c“ 
pre nové výrobky  

Určité schémy pre-
vádzkovej pomoci; in-
dividuálna pomoc > 15 
mil. EUR v oblastiach 
„a“ a > 5 mil. EUR v 
oblastiach „c“; pomoc 
pre oceliarstvo, odvet-
vie syntetických vlá-
kien, odvetvie uhlia 

Transparentnosť  Len pre projekty s 
oprávnenými nákladmi 
> 50 mil. EUR (veľké 
investičné projekty)  

Pre všetky druhy indi-
viduálnej pomoci 

Pozri základný scenár 
(+ uverejnenie na we-
bových stránkach člen-
ských štátov) 

4. Posúdenie kompatibility 
Príspevok k re-
gionálnemu roz-
voju 

Formálne požiadavky: 
projekty v podporova-
ných oblastiach; hĺb-
ková analýza (ukážka 
regionálneho príspevku 
len pre príjemcov s tr-
hovým podielom > 
25 % alebo kapacitou 
> 5 % na trhoch s ne-
dostatočnou výkonnos-
ťou) 

Prísnejšie požiadavky: 
musia sa preukázať na 
úrovni schémy; projekt 
musí prispieť k do-
siahnutiu cieľov sché-
my; hĺbková analýza 
pre všetky notifikova-
né prípady 

Iba formálne požia-
davky 
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Účinok stimulov  Formálne požiadavky 
(hĺbková analýza pro-
tikladov pre veľké in-
vestičné projekty) 

Prísnejšie požiadavky 
na účinok stimulov; 
hĺbková analýza pre 
všetky typy individu-
álnej pomoci 

Iba formálne požia-
davky 

Proporcionalita S ohľadom na intenzitu 
pomoci (hĺbková ana-
lýza čistých dodatoč-
ných nákladov pre 
veľké investičné pro-
jekty) 

Pre MSP: intenzita 
pomoci; pre veľké 
podniky: čisté doda-
točné náklady; hĺbková 
analýza pre každý typ 
notifikovanej individu-
álnej pomoci 

Iba intenzita pomoci 

Test vyváženosti  Len pre veľké inves-
tičné projekty, ktoré sú 
predmetom hĺbkovej 
analýzy 

Pre každý typ notifiko-
vanej individuálnej 
pomoci 

Žiadny test vyváženos-
ti (zákaz pomoci, ktorá 
najviac narúša hospo-
dársku súťaž) 

5. POSÚDENIE VPLYVOV 

5.1. Určenie podporovaných oblastí 

• Geografické pokrytie: 

Problém Vplyv6 Príčiny 
Možnosť 2: + Trochu rozšírený geografický rozsah 1. Účinnosť podpory re-

gionálneho hospodárske-
ho rozvoja 

Možnosť 3: − 
− 

Značne zúžený geografický rozsah 

Možnosť 2: 0 : 2. Efektivita kontroly 
narušenia hospodárskej 
súťaže a obchodu 

Možnosť 3: + 
+ 

Podstatne nižšia celková úroveň  

Možnosť 2: 0 : Konzistentnosť s ostat-
nými politikami EÚ Možnosť 3: − 

− 
Nie je v súlade s kohéznou politikou EÚ 

Možnosť 2: 0 : Zníženie administratív-
nej záťaže Možnosť 3: 0 : 

• Intenzity pomoci:  

Problém Vplyv Príčiny 
Možnosť 2: − Trochu znížená intenzita pomoci 1. Pozri hore 
Možnosť 3: − 
− 

Značne znížená intenzita pomoci 

Možnosť 2: + Pozri hore 2. Pozri hore 
Možnosť 3: + Pozri hore (ale s väčším počtom oblastí „a“) 
Možnosť 2: − Trochu obmedzené financovanie podľa ostatných 

politík EÚ 
3. Pozri hore 

Možnosť 3: − 
− 

Značne obmedzené financovanie podľa ostatných 
politík EÚ 

4. Pozri hore Možnosť 2: 0 : 
                                                 
6 ++: veľmi pozitívny vplyv; +: pozitívny vplyv; 0: bez zásadného vplyvu; −: negatívny vplyv; − −: veľ-

mi negatívny vplyv. 
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Možnosť 3: 0 : 

5.2. Rozsah a prepojenie s inými nástrojmi štátnej pomoci  

Problém Vplyv Príčiny 
Možnosť 2: + Zahrnutie lodného staviteľstva; zameranie na nové 

činnosti/výrobky v oblastiach „c“ 
1. Pozri hore 

Možnosť 3: − Riziko, ktoré nesie pomoc pre upadajúce priemy-
selné odvetvia; obmedzený rozsah 

Možnosť 2: + Trochu širší rozsah a ochranné opatrenia upravené 
pre forum shopping 

2. Pozri hore 

Možnosť 3: + Žiadna pomoc pre veľké podniky (zamedzenie prí-
padných veľmi negatívnych účinkov); žiadny fo-
rum shopping 

Možnosť 2: 
+/− 

Väčší súlad s energetickou a environmentálnou po-
litikou EÚ; menší súlad s kohéznou politikou a 
priemyselnou EÚ 

3. Pozri hore 

Možnosť 3: 
+/− 

Väčší súlad s energetickou a priemyselnou politi-
kou EÚ; menší súlad s environmentálnou a kohéz-
nou politikou EÚ 

Možnosť 2: 0 : 4. Pozri hore 
Možnosť 3: + Zjednodušené zavádzanie 

5.3. Notifikačná povinnosť a transparentnosť 

Problematika Vplyv Príčiny 
Možnosť 2: 0 : 1. Pozri hore 
Možnosť 3: 0 : 
Možnosť 2: + Široké spektrum opatrení narúšajúcich hospodár-

sku súťaž, ktoré podliehajú notifikačnej povin-
nosti 

2. Pozri hore 

Možnosť 3: − Iba opatrenia najviac narúšajúce hospodársku sú-
ťaž, ktoré podliehajú notifikačnej povinnosti 

Možnosť 2: 0 : 3. Pozri hore 
Možnosť 3: + Umožňuje udeliť skupinovú výnimku väčšiemu 

spektru opatrení uľahčujúcich čerpanie finanč-
ných prostriedkov z fondov EÚ 

Možnosť 2: + Menší počet prípadov, ktoré podliehajú notifi-
kačnej, ale prísnejšie požiadavky na opatrenia 
týkajúce sa udelenia skupinovej výnimky 

4.Pozri hore 

Možnosť 3: − Menší počet prípadov, ktoré podliehajú notifi-
kačnej povinnosti, ale prísnejšie požiadavky na 
opatrenia týkajúce sa udelenia skupinovej vý-
nimky 

5.4. Posúdenie kompatibility 

Problematika Vplyv Príčiny 
Možnosť 2: + 
+ 

Prísnejšie požiadavky týkajúce sa prispenia k vý-
voju regiónov a účinok stimulov 

1. Pozri hore 

Možnosť 3: 0 : 
2. Pozri hore Možnosť 2: + 

+ 
Prísnejšie požiadavky, hĺbková analýza pre všet-
ky notifikované typy individuálnej pomoci 
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Možnosť 3: + Zákaz pomoci, ktorá najviac narúša hospodársku 
súťaž 

Možnosť 2: 0 : 3. Pozri hore 
Možnosť 3: 0 : 
Možnosť 2: − Prísnejšie požiadavky na veľké podniky 4. Pozri hore 
Možnosť 3: 0 : 

6. POROVNANIE MOŽNOSTÍ 

Veľkosť vplyvov (porovnanie so základným scenárom) 

Možnosti Účinnosť podpory 
regionálneho hos-
podárskeho rozvo-

ja 

Efektivita kontro-
ly narušenia hos-
podárskej súťaže 

a obchodu 

Konzistentnosť s 
ostatnými politi-

kami EÚ 

Zníženie adminis-
tratívnej záťaže 

1a. Určenie podporovaných oblastí 
Možnosť 
2  

+ 0 0 0 

Možnosť 
3 

− − + + − − 0 

1b. Intenzita pomoci: 
Možnosť 
2  

− + − 0 

Možnosť 
3 

− − + − − 0 

2. Rozsah a prepojenie s inými nástrojmi štátnej pomoci 
Možnosť 
2  

+ + + / − * 0 

Možnosť 
3 

− + + / − * + 

3. Notifikačná povinnosť a transparentnosť 
Možnosť 
2  

0 + 0 + 

Možnosť 
3 

0 − + − 

4. Posúdenie kompatibility 
Možnosť 
2  

+ + + + 0 − 

Možnosť3 0 + 0 0 
* Závisí na oblasti politiky EÚ. 

Preferovaná kombinácia možností pre všetky problematiky je možnosť 2. 

7. MONITOROVANIE A HODNOTENIE 

GR pre hospodársku súťaž bude pokračovať vo všeobecnom monitorovaní štátnej pomoci 
(každoročné monitorovanie vzorky prípadov, hodnotiaca tabuľka štátnej pomoci). Okrem to-
ho vyvinie špecifické ukazovatele monitorovania pre usmernenia o regionálnej pomoci na ro-
ky 2014 – 2020.  
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Komisia môže od členských štátov vyžadovať, aby obmedzili trvanie určitých notifikovaných 
schém (obvykle na štyri roky alebo na kratšie obdobie). Nezávislí odborníci uskutočnia po-
vinné hodnotenia schém, pri ktorých hrozí riziko zásadného obmedzenia hospodárskej súťaže, 
a to hlavne schém s veľkým ročným rozpočtom alebo schém, pri ktorých môže dôjsť k zme-
nám v trhovom, technologickom alebo regulačnom prostredí. Tieto hodnotenia, ktoré budú aj 
zverejnené, by sa mali zakladať na spoločnej metodológii.  

Komisia plánuje revidovať usmernenia o regionálnej pomoci v prvej polovici roku 2017 na 
základe konzultácií s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami, prípadne na zákla-
de nezávislého hodnotenia. Uskutoční aj hodnotenie ex post usmernení o regionálnej pomoci 
v čase ich revízie na obdobie po roku 2020.  
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