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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… 

z XXX, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

NÁVRH 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci1, a 
najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a), 

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc, 

keďže: 

(1) V nariadení (EÚ) č. 651/2014 sa určité kategórie pomoci vyhlasujú za zlučiteľné s 
vnútorným trhom. 

(2) Podniky zúčastňujúce sa na projektoch Európskej územnej spolupráce (EÚS), na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/20132 alebo 
[nové nariadenie o EÚS], sa často stretávajú s ťažkosťami pri financovaní 
dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spolupráce medzi partnermi, ktorí sa 
nachádzajú v rôznych regiónoch a v rôznych členských štátoch alebo tretích krajinách. 
Vzhľadom na dôležitosť EÚS pre politiku súdržnosti, ktorou sa poskytuje rámec na 
implementáciu spoločných akcií a výmen politík medzi vnútroštátnymi, regionálnymi 
a miestnymi aktérmi z rôznych členských štátov alebo tretích krajín, mali by sa riešiť 
určité ťažkosti, ktorým čelia projekty EÚS, s cieľom uľahčiť dosahovanie ich súladu s 
pravidlami štátnej pomoci. Na základe skúseností Komisie by sa nariadenie (EÚ) 
č. 651/2014 malo uplatňovať najmä na pomoc pre projekty EÚS bez ohľadu na 
veľkosť podniku, ktorý je príjemcom pomoci. 

(3) Vzhľadom na obmedzený vplyv malých súm pomoci poskytnutých podnikom 
zúčastňujúcim sa na projektoch EÚS na obchod a hospodársku súťaž by sa mali 
stanoviť jednoduché pravidlá pre prípady, keď agregovaná suma pomoci na jeden 
podnik a na jeden projekt nepresahuje určitý strop. 

(4) Projekty v oblasti výskumu a vývoja, ktoré boli po hodnotení a zostavení poradia 
nezávislými odborníkmi ocenené známkou excelentnosti za kvalitu a ktoré sa 
považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov, no nemôžu sa 
financovať z rámcového programu Horizont z dôvodu nedostatku dostupných 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 1.  
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných 

ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259). 
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finančných prostriedkov, možno financovať z vnútroštátnych zdrojov vrátane zdrojov 
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020 a z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu+ na obdobie 
2021 – 2027. Keďže tieto projekty vykonávajú malé a stredné podniky, nevzťahujú sa 
na činnosti, ktoré sú veľmi blízke uplatneniu na trhu, a poskytujú sa na ne len 
obmedzené finančné prostriedky z verejných zdrojov, vnútroštátne zdroje venované na 
ich podporu by sa mali považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom a mali by byť za 
určitých podmienok oslobodené od notifikačnej povinnosti. Okrem toho by sa nemalo 
vyžadovať, aby sa opätovne posudzovali podmienky, ktoré sa už posúdili na úrovni 
Únie pred udelením známky excelentnosti. Zisková alebo nezisková povaha subjektov, 
ktoré realizujú projekty, by nemala byť rozhodujúca, pokiaľ ide o vplyv na 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Granty poskytované výskumným pracovníkom 
v rámci výziev ERV na dôkaz koncepcie a v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej, 
ktoré sa označujú ako hospodárske činnosti, by sa mali považovať za zlučiteľné s 
vnútorným trhom aj vtedy, keď im bola udelená známka excelentnosti za kvalitu. 

(5) Kombinované verejné financovanie z vnútroštátnych prostriedkov a centrálne 
riadených prostriedkov Únie poskytnuté na projekty v oblasti výskumu a vývoja z 
nástroja spolufinancovania v rámcovom programe Horizont po nadnárodných 
výzvach, na ktorých sa zúčastňujú aspoň tri členské štáty, môže prispieť k zlepšeniu 
konkurencieschopnosti európskeho výskumu a vývoja. Keďže tieto projekty hodnotia 
a vyberajú nezávislí odborníci, plnia ciele spoločného európskeho záujmu a riešia 
presne vymedzené zlyhania trhu, finančné príspevky členských štátov vrátane zdrojov 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 a z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu+ na roky 
2021 – 2027 do nástroja spolufinancovania by sa mali považovať za zlučiteľné s 
vnútorným trhom a za určitých podmienok by mali oslobodené od notifikačnej 
povinnosti. Nemalo by sa ani vyžadovať, aby sa znovu posudzovali podmienky, ktoré 
sa už posúdili na úrovni nástroja spolufinancovania pred výberom projektu. 

(6) V rámcovom programe Horizont sa vymedzuje, ktoré výskumno-inovačné činnosti sú 
oprávnené na financovanie. V súvislosti so situáciami, keď takéto činnosti môžu byť 
oprávnené aj na štátnu pomoc na výskum a vývoj, je potrebné vysvetliť, do akej miery 
činnosti oprávnené podľa rámcového programu Horizont zodpovedajú kategóriám 
základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja, ktoré 
sa vymedzujú v tomto nariadení. Na tento účel by sa mali zohľadniť definície týkajúce 
sa úrovne technologickej pripravenosti. Úroveň technologickej pripravenosti 1 
zodpovedá základnému výskumu, úrovne technologickej pripravenosti 2, 3 a 4 
zodpovedajú priemyselnému výskumu a úrovne 5, 6 a 8 experimentálnemu vývoju. Na 
základe toho by „výskumno-inovačné činnosti“ podľa rámcového programu Horizont 
mali zodpovedať úrovniam technologickej pripravenosti 1 – 4 a „inovačné činnosti“ 
podľa rámcového programu Horizont (s výnimkou činností uplatnenia na trhu) by mali 
zodpovedať úrovniam technologickej pripravenosti 5 – 8. 

(7) Finančné produkty podporované fondom InvestEU môžu zahŕňať fondy kontrolované 
členskými štátmi vrátane prostriedkov EÚ, na ktoré sa vzťahuje zdieľané riadenie, s 
cieľom zvýšiť pákový efekt a podporiť dodatočné investície v Európe. Členské štáty 
majú napríklad možnosť prispieť časťou prostriedkov Únie, na ktoré sa vzťahuje 
zdieľané riadenie, alebo časťou vlastných prostriedkov do zložky záruky EÚ vo fonde 
InvestEU, za ktorú sú zodpovedné členské štáty. Okrem toho by členské štáty mohli 
financovať finančné produkty kryté fondom InvestEU prostredníctvom svojich 
vlastných finančných prostriedkov alebo národných podporných bánk. Také 
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financovanie možno kvalifikovať ako „štátne zdroje“ a môže byť pripísateľné štátu, ak 
členské štáty môžu rozhodovať o použití týchto prostriedkov na základe voľného 
uváženia. Naopak, ak členské štáty nemôžu rozhodovať o použití týchto prostriedkov 
na základe voľného uváženia, použitie týchto prostriedkov nie je pripísateľné štátu. 
Komisia má so zreteľom na také prípady v úmysle vypracovať podrobnejšie pokyny 
týkajúce sa typických scenárov podporovaných z fondu InvestEU.  

(8) Ak vnútroštátne finančné prostriedky vrátane finančných prostriedkov EÚ, na ktoré sa 
vzťahuje zdieľané riadenie, predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 
zmluvy, mal by sa stanoviť súbor podmienok, na základe ktorých by sa pomoc mala 
považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom a mala by byť oslobodená od notifikačnej 
povinnosti s cieľom uľahčiť implementáciu fondu InvestEU. 

(9) Návrh Komisie týkajúci sa fondu InvestEU zahŕňa niekoľko dôležitých ochranných 
opatrení v oblasti hospodárskej súťaže, ako je napríklad podpora investícií, ktorými sa 
dosahujú politické ciele Únie a európska pridaná hodnota, a požiadavka, aby bol fond 
InvestEU doplnkový a aby riešil zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie. 
Navyše systém riadenia a rozhodovací proces pred vydaním záruky EÚ zabezpečia, že 
operácie podporované z fondu InvestEU budú v súlade s uvedenými požiadavkami. A 
napokon podpora poskytnutá z fondu InvestEU bude transparentná a jej účinky sa 
budú vyhodnocovať. Preto by sa štátna pomoc, ktorá je súčasťou finančných 
produktov podporovaných z fondu InvestEU, mala považovať za zlučiteľnú s 
vnútorným trhom a mala by byť oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe 
obmedzeného súboru podmienok. 

(10) Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,  

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 
Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 sa mení takto: 

1. Článok 1 sa mení takto: 

a) V odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená o) a p): 

„o) pomoc na projekty Európskej územnej spolupráce;  

p) pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z fondu InvestEU.“; 

b) V odseku 3 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto: 

„a) pomoc poskytovanú v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 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, pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným 
postihnutím, regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, schém regionálnej 
prevádzkovej pomoci a pomoci na projekty Európskej územnej spolupráce;  

b) pomoc poskytovanú v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby s výnimkou regionálnej 
investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, schém regionálnej prevádzkovej pomoci, 
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, pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so 
zdravotným postihnutím, pomoci na projekty Európskej územnej spolupráce a pomoci 
obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z fondu InvestEU;“; 
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c) Odsek 4 sa nahrádza takto: 

„4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na: 

a) schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči 
ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v 
ktorom bola táto pomoc poskytnutá tým istým členským štátom označená za neoprávnenú a 
nezlučiteľnú s vnútorným trhom, s výnimkou schém pomoci na náhradu škody spôsobenej 
určitými prírodnými katastrofami, schém pomoci v súlade s oddielmi 2a a 16 kapitoly III; 

b) pomoc ad hoc v prospech podniku v zmysle písmena a); 

c) pomoc pre podniky v ťažkostiach, s výnimkou schém pomoci na náhradu škody spôsobenej 
určitými prírodnými katastrofami, schém pomoci pre začínajúce podniky a schém regionálnej 
prevádzkovej pomoci, pomoci určenej pre MSP podľa článku 56a a pomoci určenej 
finančným sprostredkovateľom podľa kapitoly III oddielu 16, a to za predpokladu, že v rámci 
týchto schém nie sú podniky v ťažkostiach zvýhodnené oproti iným podnikom. 
* Nariadenie 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 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).“. 

2. Článok 2 sa mení takto: 

a) Body 63, 64 a 65 sa vypúšťajú; 

b) Vkladá sa tento bod 83a: 

„83a. „úroveň technologickej pripravenosti“ je systém merania, ktorý sa týka celého reťazca 
výskumu, vývoja a inovácie a využíva ukazovatele 1 až 9 na zabezpečenie spoločného 
pochopenia úrovne zrelosti a technologického stavu konkrétnych technológií*;“; 

c) Body 84, 85 a 86 sa nahrádzajú takto: 

„84. „základný výskum“ je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná najmä s cieľom 
získať nové vedomosti o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach 
bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo využitia (zodpovedá úrovni 
technologickej pripravenosti 1); 

85. „priemyselný výskum“ je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na 
získanie nových vedomostí a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb 
alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb. 
Patrí k nemu vytváranie komponentov komplexných systémov a môže zahŕňať aj výrobu 
prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami 
s existujúcimi systémami, ako aj výrobu pilotných liniek, ak sú potrebné pre priemyselný 
výskum a na všeobecné overovanie technológie (zodpovedá úrovniam technologickej 
pripravenosti 2, 3 a 4); 

86. „experimentálny vývoj“ je získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie 
existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných vedomostí a 
zručností s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby. To môže 
zahŕňať napríklad aj činnosti zamerané na koncepčnú definíciu, plánovanie a dokumentáciu 
nových výrobkov, postupov alebo služieb (zodpovedá úrovniam technologickej pripravenosti 
5 až 8). 

Experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné 
projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo 
služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom 
je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery 
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stanovené. Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov sem patrí aj 
vtedy, keď sú tieto nevyhnutne konečným obchodným výrobkom a ich výroba je príliš 
nákladná na to, aby boli použité výlučne na účely predvádzania a overovania. 

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy existujúcich výrobkov, 
výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by 
takéto úpravy predstavovali zlepšenia;“ 

d) Vkladá sa tento bod 86b: 

„86b. „digitalizácia“ je prijímanie technológií vykonávaných elektronickými zariadeniami 
a/alebo systémami, ktoré umožňujú zvýšiť funkčnosť výrobku, zavádzať online služby, 
modernizovať procesy alebo prechádzať na obchodné modely založené na upúšťaní od 
sprostredkovateľského článku vo výrobe výrobkov a poskytovaní služieb, čo v konečnom 
dôsledku vedie k transformačnému vplyvu;“; 

e) Vkladá sa tento bod 138a: 

„138a. „medziuzlové siete novej generácie (NGN)“ sú pokročilé medziuzlové siete, ktoré 
môžu podporovať zavádzanie prístupových sietí novej generácie (NGA) prostredníctvom 
optických vlákien (alebo rovnocennej technológie);“; 

f) Dopĺňajú sa tieto body 166 až 182: 

„Vymedzenia pomoci obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z fondu 
InvestEU  
166. „záruka EÚ“ v zmysle vymedzenia v nariadení [o programe InvestEU] [odkaz] je záruka 
poskytnutá z rozpočtu Únie, v rámci ktorej rozpočtové záruky v súlade s [článkom 219 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách] nadobúdajú účinnosť podpisom jednotlivých dohôd o 
zárukách s implementujúcimi partnermi;  

167. „Fond InvestEU“ je fond zriadený nariadením [o programe InvestEU] [odkaz], z ktorého 
sa poskytuje záruka EÚ na podporu operácií financovania a investičných operácií, ktoré 
vykonávajú implementujúci partneri; 

168. „finančný produkt“ v zmysle vymedzenia v nariadení [o fonde InvestEU] [odkaz] je 
finančný mechanizmus alebo dohoda, v ktorých sa stanovuje, za akých podmienok 
implementujúci partner poskytuje konečným príjemcom priame alebo sprostredkované 
financovanie v ktorejkoľvek z foriem uvedených v [článku 13 nariadenia o programe 
InvestEU]; 

169. „národné podporné banky alebo inštitúcie“ v zmysle vymedzenia v nariadení [o fonde 
InvestEU] [odkaz] sú právne subjekty, ktoré vykonávajú finančné činnosti na profesionálnom 
základe a ktoré členský štát alebo subjekt členského štátu na celoštátnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni poverili vykonávaním rozvojových alebo propagačných aktivít; 

170. „finančný sprostredkovateľ“ je akákoľvek finančná inštitúcia bez ohľadu na jej formu a 
vlastníctvo, pričom môže ísť o banky, nebankové úverové inštitúcie, investičné fondy, 
mikrofinančné inštitúcie, záručné spoločnosti, lízingové spoločnosti a vnútroštátne podporné 
banky alebo inštitúcie;  

171. „komerčný finančný sprostredkovateľ“ je finančný sprostredkovateľ, ktorého cieľom je 
dosiahnutie zisku a ktorý pôsobí v plnej miere na vlastné riziko, bez verejnej záruky, s 
výnimkou vnútroštátnych podporných bánk alebo inštitúcií;  
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172. „implementujúci partner“ v zmysle vymedzenia v nariadení [o fonde InvestEU] [odkaz] 
je oprávnená protistrana, ako napríklad finančná inštitúcia alebo iný sprostredkovateľ, s 
ktorými Komisia podpíše dohodu o záruke; 

173. „trhové finančné prostriedky“ sú finančné prostriedky komerčných finančných 
sprostredkovateľov a iných trhových investorov bez ohľadu na typ ich vlastníctva, ktorých 
cieľom je dosiahnutie zisku a ktorí pôsobia v plnej miere na vlastné riziko, bez verejnej 
záruky, a ktorí sú nezávislí od konečných príjemcov. To zahŕňa finančné prostriedky 
podnikateľských anjelov, skupiny EIB, EBOR a iných multilaterálnych rozvojových bánk a 
nezahŕňa finančné prostriedky vnútroštátnych podporných bánk alebo inštitúcií; 

174. „biele oblasti“ sú oblasti, kde neexistuje širokopásmová infraštruktúra rovnakej kategórie 
(buď základná širokopásmová sieť, alebo sieť NGA/NGN) alebo sa neplánuje žiadna 
vybudovať za komerčných podmienok do troch rokov na základe primeraného zmapovania 
alebo výsledkov verejnej konzultácie; 

175. „sivé oblasti“ sú oblasti, kde existuje iba jedna širokopásmová infraštruktúra rovnakej 
kategórie (t. j. základná širokopásmová sieť alebo sieť NGA/NGN) alebo kde sa jedna takáto 
infraštruktúra plánuje vybudovať do troch rokov za komerčných podmienok na základe 
primeraného zmapovania alebo výsledkov verejnej konzultácie;  

176. ‚„čierne oblasti“ sú oblasti, kde existujú najmenej dve širokopásmové infraštruktúry 
rovnakej kategórie (t. j. základná širokopásmová sieť alebo sieť NGA/NGN) alebo kde sa 
najmenej dve takéto infraštruktúry plánujú vybudovať za komerčných podmienok do troch 
rokov na základe primeraného zmapovania alebo výsledkov verejnej konzultácie; 

177. „skoková zmena“ je zmena, ktorú možno preukázať, ak vybraný projekt v dôsledku 
subvencovanej intervencie prinesie významné nové investície do širokopásmovej siete a 
subvencovaná infraštruktúra prinesie na trh významné nové možnosti z hľadiska dostupnosti, 
kapacity, rýchlosti a hospodárskej súťaže širokopásmových služieb v porovnaní s existujúcimi 
sieťami alebo sieťami plánovanými v oblasti intervencie do troch rokov; Skokovú zmenu 
možno preukázať, ak je kumulatívne preukázané splnenie týchto podmienok: subvencovaný 
projekt zabezpečí zdvojnásobenie rýchlosti sťahovania a odosielania v porovnaní s 
existujúcou/plánovanou infraštruktúrou a minimálne symetrické rýchlosti nad 300 Mbps 
(podľa toho, ktorá hodnota je vyššia) a zaistí výstupy, ktoré výrazne viac podporujú 
hospodársku súťaž v porovnaní s existujúcou a/alebo plánovanou infraštruktúrou, napríklad 
podmienky úplného otvoreného prístupu a primeranejšie a finančne dostupnejšie služby pre 
koncových spotrebiteľov; 

178. „primerané zmapovanie“ je zmapovanie oblasti vrátane príslušnej cieľovej oblasti, ktoré 
nie je staršie ako [X] rok/roky/rokov, vykonávajú ho príslušné vnútroštátne orgány, zahŕňa 
všetku infraštruktúru rovnakej kategórie (t. j. základné širokopásmové siete alebo siete 
NGA/NGN vrátane sietí s veľmi vysokou kapacitou), ktorá už existuje alebo sa plánuje 
vybudovať v nasledujúcich troch rokoch a na úrovni priestorov sa realizuje na základe 
priestorov nachádzajúcich sa v dosahu infraštruktúry (nie pripojených priestorov);  

179. „verejná konzultácia“ je verejná konzultácia, ktorú vykonávajú príslušné vnútroštátne 
orgány prostredníctvom uverejnenia na príslušnej webovej lokalite, pričom je všetkým 
zainteresovaným stranám k dispozícii počas obdobia 1 mesiaca a jej cieľom je získať 
podložené informácie od zainteresovaných strán týkajúce sa investícií do infraštruktúry 
rovnakej kategórie, ktorá už existuje alebo sa plánuje vybudovať do troch rokov v oblasti 
vrátane príslušnej cieľovej oblasti; 

180. „sociálne služby“ sú jasne identifikované služby, ktorými sa riešia sociálne potreby, 
pokiaľ ide o zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o deti, prístup a opätovné 
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začlenenie na trh práce, sociálne bývanie (čo znamená bývanie pre znevýhodnených občanov 
alebo sociálne slabšie skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej platobnej schopnosti nie sú 
schopné získať bývanie za trhových podmienok), starostlivosť o zraniteľné skupiny a ich 
sociálne začlenenie (v zmysle vymedzenia v odôvodnení 11 rozhodnutia Komisie 
2012/21/EÚ); 

181. „mestský uzol TEN-T“ je mestská oblasť, v ktorej je dopravná infraštruktúra siete TEN-
T, ako sú prístavy vrátane terminálov osobnej dopravy, letísk, železničných staníc, 
logistických platforiem a terminálov nákladnej dopravy umiestnených v mestskej oblasti a v 
jej okolí, napojená na iné časti tejto infraštruktúry a na infraštruktúru regionálnej a miestnej 
dopravy v zmysle vymedzenia v článku 3 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1315/2013*; 

182. „nový účastník“ je železničný podnik v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ**, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) získal licenciu podľa článku 17 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ menej ako desať rokov 
pred udelením pomoci; 

b) nie je prepojený v zmysle článku 3 ods. 3 prílohy I s železničným podnikom, ktorý 
získal licenciu v akomkoľvek členskom štáte pred 1. januárom 2010; 

183. „inovačný MSP“ je MSP, ktorého náklady na výskum, vývoj a inovácie predstavujú 
najmenej 15 % jeho celkových prevádzkových nákladov v najmenej jednom z 
predchádzajúcich troch rokov alebo najmenej 10 % celkových prevádzkových nákladov v 
každom z troch predchádzajúcich rokov. Účelovo vytvorený subjekt, ktorý možno považovať 
za „samostatný podnik“ v zmysle prílohy I a pre ktorý nie sú k dispozícii žiadne údaje 
z minulosti, možno považovať za inovačný MSP, ak sú jeho náklady na výskum, vývoj a 
inovácie zahrnuté do dôveryhodného podnikateľského plánu a spĺňajú jedno z uvedených 
kritérií; 

184. „inovačná spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou“ je veľký podnik s maximálne 
1 500 zamestnancami, ktorý možno považovať za „samostatný podnik“ v zmysle prílohy I 
a ktorého náklady na výskum, vývoj a inovácie predstavujú najmenej 15 % jeho celkových 
prevádzkových nákladov v najmenej jednom z predchádzajúcich troch rokov alebo najmenej 
10 % celkových prevádzkových nákladov v každom z troch predchádzajúcich rokov. Účelovo 
vytvorený subjekt, ktorý možno považovať za „samostatný podnik“ v zmysle prílohy I a pre 
ktorý nie sú k dispozícii žiadne údaje z minulosti, možno považovať za inovačnú spoločnosť 
so strednou trhovou kapitalizáciou, ak sú jeho náklady na výskum, vývoj a inovácie zahrnuté 
do dôveryhodného podnikateľského plánu a spĺňajú jedno z uvedených kritérií; 

185. „malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou“ je veľký podnik s maximálne 
499 zamestnancami a ročným obratom maximálne 100 miliónov EUR alebo ročnou súvahou 
vo výške 86 miliónov EUR, ktorý možno považovať za samostatný podnik v zmysle prílohy I. 

______________ 
* Pozri oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov: Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti“, 
COM(2012) 341 final, 26.6.2012. 

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre 
rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348 20.12.2013, s. 1). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa 
zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343 14.12.2012, s. 32).“; 

3. Článok 4 ods. 1 sa mení takto:  
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a) Písmeno f) sa nahrádza takto: 

„f) pre pomoc pre podniky, ktoré sa zúčastňujú na projektoch Európskej územnej spolupráce: 
pokiaľ ide o pomoc podľa článku 20, 2 milióny EUR na podnik na jeden projekt; pokiaľ ide o 
pomoc podľa článku 20a, sumy stanovené v článku 20a ods. 2 na podnik na jeden projekt;“ 

b) V písmene i) sa dopĺňajú tieto body vii) a viii): 

„vii) v prípade pomoci na projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu, 
sumy vymedzené v článku 25a; 

viii) v prípade pomoci obsiahnutej v spolufinancovaných projektoch a akciách na vytváranie 
tímov stropy vymedzené v článku 25b;“; 

c) Dopĺňa sa toto písmeno gg): 

„gg) pre pomoc obsiahnutú vo finančných produktoch podporovaných z fondu InvestEU: 
sumy stanovené v kapitole III oddiele 16.“; 

4. Do článku 5 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno l):  

„l) pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z fondu InvestEU, ak sú 
splnené podmienky stanovené v kapitole III oddiele 16.“; 

5. V článku 6 ods. 5 sa dopĺňajú tieto písmená i), j) a k): 

„i) pomoc podnikom, ktoré sa zúčastňujú na projektoch Európskej územnej spolupráce, ak sú 
splnené príslušné podmienky v článkoch 20 alebo 20a; 

j) pomoc na projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu a pomoc 
obsiahnutá v spolufinancovaných projektoch a akciách na vytváranie tímov, ak sú splnené 
príslušné podmienky stanovené v článkoch 25a alebo 25b; 

„k) pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z fondu InvestEU, ak sú 
splnené podmienky stanovené v kapitole III oddiele 16.“; 

6. V článku 7 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto: 

„Výška oprávnených nákladov sa môže vypočítať v súlade so zjednodušeným vykazovaním 
nákladov stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013* alebo v 
[novom všeobecnom nariadení] podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje, za predpokladu, že 
operácia je aspoň čiastočne financovaná z niektorého fondu Únie, ktorý umožňuje použiť 
uvedené zjednodušené vykazovanie nákladov, a že predmetná kategória nákladov je 
oprávnená podľa príslušného ustanovenia o výnimke. 

__________________________ 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347/320, 20.12.2013, s. 320).“; 

7. Článok 8 sa mení takto: 

a) V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto: 

„b) akoukoľvek inou štátnou pomocou v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa 
prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, iba ak sa v dôsledku takejto kumulácie neprekročí 
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maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s týmto 
nariadením.  

Financovanie poskytnuté konečným príjemcom v rámci podpory z fondu InvestEU podľa 
kapitoly III oddielu 16 a náklady, na ktoré sa podpora vzťahuje, sa neberú do úvahy pri 
určovaní súladu s ustanoveniami o kumulácii podľa odseku 3. To sa dosiahne tak, že z 
celkových oprávnených nákladov projektu sa najprv odpočíta nominálna suma financovania z 
fondu InvestEU a následne sa vypočíta maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci 
uplatniteľná na pomoc podľa tohto nariadenia len na základe celkových zostávajúcich 
oprávnených nákladov. Nominálna suma financovania poskytnutá konečným príjemcom v 
rámci podpory z fondu InvestEU sa nezohľadňuje ani pri určovaní skutočnosti, či sa 
dodržiava strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť podľa tohto nariadenia. 

Alternatívne, v prípade úverov v prvom rade alebo záruk na úvery v prvom rade 
podporovaných z fondu InvestEU podľa kapitoly III oddielu 16 možno pomoc súvisiacu s 
úvermi v prvom rade alebo zárukami na úvery v prvom rade poskytnuté konečným príjemcom 
vypočítať na základe referenčnej sadzby prevládajúcej v čase poskytnutia pomoci a možno ju 
použiť na zabezpečenie toho, aby kumulácia s akoukoľvek inou pomocou na pokrytie tých 
istých identifikovateľných oprávnených nákladov neviedla k prekročeniu maximálnej 
intenzity pomoci, výšky pomoci uplatniteľnej na pomoc alebo stropu vymedzujúceho 
notifikačnú povinnosť podľa tohto nariadenia alebo iného nariadenia o skupinových 
výnimkách alebo rozhodnutia prijatého Komisiou.“; 

b) Odsek 4 sa nahrádza takto: 

„4. Pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článkov 20a, 21, 22, 23 a kapitoly III 
oddielu 16, pri ktorej nemožno identifikovať oprávnené náklady, sa môže kumulovať s 
akoukoľvek inou štátnou pomocou, pri ktorej oprávnené náklady identifikovať možno. 
Pomoc, pri ktorej nemožno identifikovať oprávnené náklady, sa môže kumulovať s 
akoukoľvek inou štátnou pomocou, pri ktorej nemožno identifikovať oprávnené náklady, až 
do výšky najvyššieho príslušného celkového stropu financovania stanoveného za osobitných 
okolností každého prípadu v tomto alebo inom nariadení o skupinových výnimkách alebo 
rozhodnutí prijatom Komisiou.“; 

8. V článku 9 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto: 

„1. Príslušný členský štát zabezpečí uverejnenie na komplexnej webovej lokalite týkajúcej sa 
štátnej pomoci na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni: 

a) súhrnných informácií uvedených v článku 11 v štandardizovanom formáte 
stanovenom v prílohe II alebo odkazu na prístup k nim; 

b) plného znenia každého opatrenia pomoci, ako sa uvádza v článku 11, alebo odkazu 
na prístup k plnému zneniu; 

c) informácií uvedených v prílohe III o každej poskytnutej individuálnej pomoci 
presahujúcej 500 000 EUR alebo v prípade príjemcov pôsobiacich v odvetví 
poľnohospodárskej prvovýroby o každej individuálnej pomoci presahujúcej 
60 000 EUR. 

Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú na projekty Európskej územnej spolupráce, informácie 
uvedené v tomto odseku sa umiestnia na webovú lokalitu členského štátu, v ktorom sídli 
dotknutý riadiaci orgán podľa vymedzenia v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1299/2013 alebo v [článku 44 nového nariadenia o EÚS], podľa tohto, ktoré z 
nich sa uplatňuje. Zúčastnené členské štáty sa môžu zároveň alternatívne rozhodnúť, že každý 
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z nich poskytne na svojej webovej lokalite informácie o opatreniach pomoci v rámci svojho 
územia. 

2. V prípade schém pomoci vo forme daňového zvýhodnenia a schém, na ktoré sa vzťahuje 
článok 16 a 21(**) sa podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) tohto článku považujú za 
splnené, ak členské štáty uverejnia požadované informácie o výške individuálnej pomoci v 
týchto rozpätiach (v miliónoch EUR): 

0,06 – 05 (len v prípade poľnohospodárskej prvovýroby); 

0,5 – 1; 

1 – 2; 

2 – 5; 

5 – 10; 

10 – 30 a 

30 a viac.“; 
* V prípade schém podľa článku 16 a 21 tohto nariadenia možno od požiadavky na uverejnenie informácií o 
poskytnutí každej individuálnej pomoci presahujúcej 500 000 EUR upustiť, pokiaľ ide o MSP, ktoré na žiadnom 
trhu neuskutočnili žiadny komerčný predaj. 
9. V článku 11 sa úvodná veta nahrádza takto: 

„Členské štáty – alebo alternatívne v prípade pomoci poskytnutej na projekty Európskej 
územnej spolupráce členský štát, v ktorom sídli riadiaci orgán podľa vymedzenia v článku 21 
nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 alebo v [článku 44 nového nariadenia o EÚS], podľa toho, 
ktoré z nich sa uplatňuje, – Komisii predkladajú:“; 

10. V článku 14 sa odsek 15 nahrádza takto: 

„15. V prípade počiatočnej investície súvisiacej s projektmi Európskej územnej spolupráce, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 alebo [nové nariadenie o EÚS], sa intenzita 
pomoci pre oblasť, v ktorej dochádza k počiatočnej investícii, uplatňuje na všetkých 
príjemcov zúčastnených na projekte. Ak sa počiatočná investícia uskutočňuje v dvoch alebo 
vo viacerých podporovaných oblastiach, maximálna intenzita pomoci je tá, ktorá sa uplatňuje 
v podporovanej oblasti, v ktorej sa vynakladá najvyššia suma oprávnených nákladov. V 
podporovaných oblastiach oprávnených na pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy 
sa toto ustanovenie uplatňuje na veľké podniky len vtedy, ak sa počiatočná investícia týka 
novej hospodárskej činnosti.“; 

11. V článku 16 sa odsek 4 nahrádza takto: 

„4. Oprávnenými nákladmi sú celkové náklady projektu rozvoja miest, ak sú v súlade s 
článkami 37 a 65 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 alebo s 
[novým všeobecným nariadením], podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje.“; 

12. Za článok 19 sa vkladá tento nadpis: 

„Oddiel 2a 
Pomoc na Európsku územnú spoluprácu“; 

13. Článok 20 sa nahrádza takto: 

„Článok 20  

Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zúčastneným na projektoch Európskej 
územnej spolupráce 
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1. Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zúčastneným na projektoch Európskej územnej 
spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1299/2013 alebo [nové nariadenie o EÚS], je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 
107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy 
za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 

2. V rozsahu, v akom súvisia s projektom spolupráce, sú oprávnené tieto náklady, a to 
v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 481/2014* alebo [článkov 38 až 43 
nového nariadenia o EÚS], podľa toho, ktoré z nich sa uplatňuje: 

a) náklady na zamestnancov; 

b) kancelárske a administratívne náklady; 

c) cestovné náklady a náklady na ubytovanie; 

d) náklady na externú expertízu a služby; 

e) náklady na vybavenie; a 

f) náklady na infraštruktúru a stavebné práce. 

3. Odborná expertíza a služby uvedené v odseku 2 písm. d) nesmú mať charakter nepretržitej 
alebo pravidelnej činnosti ani súvisieť s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú 
bežné daňové poradenské služby, pravidelné právne služby alebo bežná reklama. 

4. Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 65 % oprávnených nákladov. Intenzita pomoci sa 
môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom a 
o 15 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom. 

*Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá 
týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 
45).“; 

14. Vkladá sa tento článok 20a: 

„Článok 20a 

Obmedzené sumy pomoci pre podniky na účasť na projektoch Európskej územnej 
spolupráce 

1. Pomoc podnikom na ich účasť na projektoch Európskej územnej spolupráce, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 alebo [nové 
nariadenie o EÚS], je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je 
oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú 
splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 

2. Celková suma pomoci podľa tohto článku poskytnutá podniku na jeden projekt nesmie 
presiahnuť 20 000 EUR.“; 

15. V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1. Pomoc na projekty výskumu a vývoja vrátane projektov, ktoré získali v rámci nástroja pre 
MSP programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa známku excelentnosti za 
kvalitu, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená 
od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené 
podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.“; 

16. Vkladajú sa tieto články 25a a 25b: 
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„Článok 25a 

Pomoc na projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu 
1. Pomoc pre MSP na projekty výskumu a vývoja, ktoré získali v rámci programu Horizont 
2020 alebo programu Horizont Európa známku excelentnosti za kvalitu, je zlučiteľná s 
vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej 
povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky 
stanovené v odsekoch 3 až 6 tohto článku a v kapitole I. 

2. Pomoc na akcie Marie Curie-Skłodowskej a akcie v rámci výziev ERV na dôkaz 
koncepcie, ktoré získali v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa 
známku excelentnosti za kvalitu, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 
zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za 
predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 4 a 7 v tomto článku a v 
kapitole I. 

3. Podporovaná časť projektu v plnej miere patrí do jednej alebo viacerých z týchto kategórií: 

a) základný výskum; 

b) priemyselný výskum; 

c) experimentálny vývoj; 

d) štúdie uskutočniteľnosti. 

4. Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených nákladov sú tie, ktoré sú 
vymedzené v rámci nástroja pre MSP programu Horizont 2020 alebo v rámci programu 
Horizont Európa. 

5. Maximálnou intenzitou pomoci je miera financovania stanovená v rámci nástroja pre MSP 
programu Horizont 2020 alebo v rámci programu Horizont Európa a nesmie presiahnuť 
100 %, pokiaľ ide o základný výskum či priemyselný výskum, a 70 %, pokiaľ ide o 
experimentálny vývoj alebo štúdie uskutočniteľnosti. 

6. Maximálna suma pomoci pre MSP na projekty výskumu a vývoja, ktoré v rámci programu 
Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa získali známku excelentnosti za kvalitu, 
nesmie presiahnuť sumu 2,5 milióna EUR na jeden podnik a jeden projekt. 

7. Maximálna suma pomoci na akcie Marie Curie-Skłodowskej a akcie v rámci výziev ERV 
na dôkaz koncepcie, ktoré v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa 
získali známku excelentnosti za kvalitu, nesmie presiahnuť maximálnu úroveň podpory pre 
tieto akcie poskytovanú v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa. 
Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 100 %. 

Článok 25b 

Pomoc obsiahnutá v spolufinancovaných projektoch vrátane akcií na vytváranie tímov 
1. Pomoc na spolufinancované projekty, ktoré sú nezávisle hodnotené a vybrané na základe 
nadnárodných výziev v rámci programu Horizont Európa vrátane akcií na vytváranie tímov, 
ktoré sú nezávisle hodnotené a vybrané na základe nadnárodných výziev v rámci programu 
Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle 
článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 
zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 

2. Podporovaná časť projektu v plnej miere patrí do jednej alebo viacerých z týchto kategórií: 

a) základný výskum; 
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b) priemyselný výskum; 

c) experimentálny vývoj; 

d) štúdie uskutočniteľnosti. 

V prípade projektov v rámci akcií na vytváranie tímov môže podporovaná časť projektu 
navyše zahŕňať investície do infraštruktúry súvisiacej s projektom. 

3. Kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených nákladov sú tie, ktoré sú 
vymedzené v rámci programu Horizont Európa. Okrem toho sú v prípade akcií na vytváranie 
tímov oprávnené aj investičné náklady na hmotný a nehmotný majetok súvisiaci s projektom. 

4. Celkové verejné financovanie poskytnuté na projekt nesmie presiahnuť 100 % oprávnených 
nákladov, pokiaľ ide o základný výskum a priemyselný výskum, a 70 % oprávnených 
nákladov, pokiaľ ide o experimentálny vývoj alebo štúdie uskutočniteľnosti. V prípade 
projektov v rámci akcií na vytváranie tímov pomoc na investície do infraštruktúry súvisiacej s 
projektom nesmie presiahnuť 70 % investičných nákladov na hmotný a nehmotný majetok. 

5. Financovanie z programu Horizont Európa musí pokrývať aspoň 30 % oprávnených 
nákladov, pokiaľ ide o experimentálny vývoj, a najmenej 35 % oprávnených nákladov, pokiaľ 
ide o základný výskum alebo priemyselný výskum. 

6. Pre pomoc na infraštruktúru v rámci akcií na vytváranie tímov platia tieto dodatočné 
podmienky: 

a) ak sa infraštruktúra používa tak pri hospodárskej činnosti, ako aj pri nehospodárskej 
činnosti, financovanie a náklady na každý druh činnosti, ako aj príjmy z každého 
druhu činnosti sa zaúčtovávajú oddelene na základe dôsledne uplatňovaných a 
objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva; 

b) cena účtovaná za prevádzku alebo používanie infraštruktúry musí zodpovedať 
trhovej cene; 

c) prístup k infraštruktúre musí byť otvorený pre viacero používateľov a poskytovaný 
na transparentnom a nediskriminačnom základe. Podniky, ktoré financovali aspoň 
10 % investičných nákladov na infraštruktúru, môžu získať prednostný prístup za 
výhodnejších podmienok. Aby sa predišlo nadmernej kompenzácii, takýto prístup 
musí byť primeraný príspevku podniku na investičné náklady a tieto podmienky 
musia byť zverejnené; 

d) ak sa na infraštruktúru poskytuje verejné financovanie na hospodárske aj 
nehospodárske činnosti, členské štáty zavedú mechanizmus monitorovania a 
spätného vymáhania s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatniteľná intenzita pomoci 
nepresiahla v dôsledku zvýšenia podielu hospodárskych činností v porovnaní so 
situáciou predpokladanou v čase poskytnutia pomoci.“; 

17. Za článok 56c sa vkladá tento oddiel: 

 „Oddiel 16 
Pomoc obsiahnutá vo finančných produktoch podporovaných z fondu InvestEU 

Článok 56d  

Rozsah a spoločné podmienky 
1. Tento oddiel sa vzťahuje na pomoc v ktorejkoľvek z týchto oblastí: 

a) záruka EÚ zo zložky fondu InvestEU, za ktorú zodpovedá členský štát; 
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b) finančné produkty podporované z fondu InvestEU; 

c) pomoc podľa písmen a) a b) postúpená finančným sprostredkovateľom a konečným 
príjemcom. 

2. Pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená 
od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené 
podmienky stanovené v kapitole I, v tomto článku, ako aj buď v článku 56e, alebo v článku 
56f. 

3. Pomoc musí byť v súlade so všetkými uplatniteľnými podmienkami stanovenými v 
nariadení [o fonde InvestEU] [odkaz] a v investičných usmerneniach k fondu InvestEU 
[odkaz]. 

4. Maximálne stropy stanovené v článkoch 56e a 56f sa uplatňujú na celkové neuhradené 
financovanie poskytnuté konečnému príjemcovi v rámci akéhokoľvek finančného produktu 
podporovaného z fondu InvestEU. 

5. Pomoc sa neposkytuje vo forme refinancovania alebo záruk na existujúce portfóliá 
finančných sprostredkovateľov. 

Článok 56e 

Podmienky pomoci obsiahnutej vo finančných produktoch podporovaných z fondu 
InvestEU 

1. Financovanie poskytnuté konečným príjemcom v rámci finančného produktu 
podporovaného z fondu InvestEU musí spĺňať jednu z týchto požiadaviek: 

a) pri úveroch s pevnou úrokovou sadzbou musí úroková sadzba zodpovedať aspoň 
štandardnej sadzbe mid-swap pre zodpovedajúcu splatnosť a menu, v ktorej je úver 
denominovaný. Ak táto sadzba nie je dostupná, musí úroková sadzba zodpovedať 
aspoň úrokovej sadzbe štátnych dlhopisov vydaných krajinou, ktorá vydáva menu, v 
ktorej je úver denominovaný; 

b) pri úveroch s pohyblivou úrokovou sadzbou musí úroková sadzba zodpovedať 
sadzbe EURIBOR alebo zodpovedajúcej sadzbe IBOR pre príslušnú splatnosť;  

c) pri zárukách musí byť poplatok za záruku nula alebo vyšší; 

d) v prípade akcií musí nadobudnutý podiel zodpovedať investovanej sume. 

2. Pomoc konečnému príjemcovi musí okrem toho spĺňať podmienky stanovené v jednom 
z odsekov 3 až 11.  

3. Pomoc na širokopásmovú infraštruktúru musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému 
príjemcovi na jeden projekt v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť 
[70] miliónov EUR; 

b) v bielych oblastiach sa pomoc poskytuje len na projekty, ktoré: 

i) sú vybrané na základe transparentného a nediskriminačného výberového 
postupu, pri ktorom sa dodržiava technologická neutralita a ktorý je 
otvorený pre všetkých používateľov za spravodlivých, primeraných a 
vhodných podmienok vrátane úplného a účinného oddelenia 
(unbundling) v súlade s článkom 52 ods. 5 a 6 a 
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ii) sú založené na zistenej potrebe investícií založenej na primeranom 
zmapovaní alebo, ak takéto zmapovanie nie je k dispozícii, na verejnej 
konzultácii, aby sa zabránilo vytlačeniu súkromných iniciatív; 

c) v sivých oblastiach sa pomoc poskytuje len na projekty, ktoré: 

i) predstavujú skokovú zmenu; a 

ii) sú vybrané na základe transparentného a nediskriminačného výberového 
postupu, pri ktorom sa dodržiava technologická neutralita a ktorý je 
otvorený pre všetkých používateľov za spravodlivých, primeraných a 
vhodných podmienok vrátane úplného a účinného oddelenia 
(unbundling) v súlade s článkom 52 ods. 5 a 6 a 

iii) sú založené na zistenej potrebe investícií založenej na primeranom 
zmapovaní alebo, ak takéto zmapovanie nie je k dispozícii, na verejnej 
konzultácii, aby sa zabránilo vytlačeniu súkromných iniciatív. 

d) Projekty zamerané na biele aj sivé oblasti, ak sa tieto oblasti nedajú ľahko oddeliť, 
musia spĺňať podmienky platné pre projekty v sivých oblastiach.  

e) Pomoc sa neposkytuje na projekty týkajúce sa čiernych NGA/NGN oblastí alebo 
oblastí, v ktorých už existuje alebo sa v priebehu nasledujúcich troch rokov plánuje 
vybudovať aspoň jedna sieť s veľmi vysokou kapacitou. 

4. Pomoc pre prístavy musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému 
príjemcovi na jeden projekt v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť 
[100] miliónov EUR; 

b) pomoc možno poskytnúť len na investície do prístupovej infraštruktúry a prístavnej 
infraštruktúry, ktoré sa sprístupnia zainteresovaným používateľom na rovnakom a 
nediskriminačnom základe za trhových podmienok; 

c) akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, 
prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá 
pomoc, sa uskutočňuje na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a 
bezpodmienečnom základe; 

d) pomoc sa neposkytuje na investície do prístavných superštruktúr. 

5. Pomoc na výrobu energie a energetickú infraštruktúru musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) pomoc sa poskytuje na investície do energetickej infraštruktúry v oblasti plynu a 
elektrickej energie, ktorá podlieha prístupu tretích strán, regulácii sadzieb a 
oddeleniu (unbundling) v súlade s právnymi predpismi o vnútornom trhu s energiou, 
a to na tieto kategórie projektov:  

i) pokiaľ ide o skladovanie energie, pomoc sa poskytuje len na projekty 
uvedené v zozname projektov spoločného záujmu [xxx, odkaz]; 

ii) pokiaľ ide o iné projekty energetickej infraštruktúry ako skladovanie, 
pomoc sa poskytuje na: inteligentné siete, projekty, ktoré zahŕňajú viac 
ako jeden členský štát, projekty zahrnuté do zoznamu projektov 
spoločného záujmu alebo projekty v podporovaných oblastiach. 

Nominálna suma celkového financovania poskytnutého konečnému príjemcovi na 
takýto projekt v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť [100] miliónov 
EUR.  
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b) investičná pomoc na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie sa poskytne len 
na nové zariadenia vybrané prostredníctvom súťažného ponukového konania 
založeného na jasných, transparentných a nediskriminačných kritériách. Nominálna 
suma celkového financovania poskytnutého konečnému príjemcovi na takýto projekt 
v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť [30] miliónov EUR. 

6. Pomoc na sociálnu, vzdelávaciu a kultúrnu infraštruktúru a činnosti musí spĺňať tieto 
požiadavky:  

a) nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému 
príjemcovi v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť:  

i) [100] miliónov EUR na projekt, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry 
používanej na poskytovanie sociálnych služieb, na vzdelávanie alebo na 
kultúrne účely a činnosti stanovené v článku 53 ods. 2; 

ii) [30] miliónov EUR na poskytovanie sociálnych služieb a kultúrne 
činnosti; 

iii) [2] milióny EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu. 

b) Pomoc sa neposkytuje na odbornú prípravu zameranú na dodržiavanie povinných 
vnútroštátnych požiadaviek na odbornú prípravu. 

7. Pomoc na dopravu a dopravnú infraštruktúru musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) pomoc sa poskytuje len na tieto projekty: 

i) projekty spoločného záujmu vymedzené v článku 3 písm. a) nariadenia 
(EÚ) č. 1315/2013 o základnej sieti transeurópskej dopravy (TEN-T), 
okrem projektov týkajúcich sa letiskovej infraštruktúry; 

ii) prepojenia na mestské uzly TEN-T; 

iii) nespoplatnená cestná infraštruktúra, ako aj spoplatnená cestná 
infraštruktúra, ak bol prevádzkovateľ vybraný na základe 
konkurenčného, transparentného, nediskriminačného a 
bezpodmienečného postupu verejného obstarávania v súlade so zásadami 
verejného obstarávania zakotvenými v zmluve; 

iv) infraštruktúra železničnej siete; 

v) železničné koľajové vozidlá na poskytovanie služieb železničnej dopravy 
na tratiach plne otvorených hospodárskej súťaži za predpokladu, že 
príjemcom pomoci je nový účastník; 

vi) mestská doprava; 

vii) infraštruktúra pre alternatívne palivá alebo infraštruktúra 
nulovej/nízkoemisnej mobility; 

b) nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému 
príjemcovi na jeden projekt v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť 
[100] miliónov EUR. 

8. Pomoc na ostatné infraštruktúry musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) pomoc sa poskytuje len na tieto projekty: 

i) infraštruktúra zásobovania vodou a odpadových vôd; 
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ii) infraštruktúra na nakladanie s odpadom, ak slúži na nakladanie s 
odpadom, ktorý produkujú iné podniky;  

iii) výskumná infraštruktúra; 

b) nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému 
príjemcovi na jeden projekt v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť 
[100] miliónov EUR. 

9. Pomoc na ochranu klímy a životného prostredia musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) pomoc sa poskytuje len na investície, ktoré prekračujú rámec noriem Únie týkajúcich 
sa ochrany životného prostredia, na investície na zvýšenie úrovne ochrany klímy 
alebo životného prostredia v prípade, že neexistujú uplatniteľné normy Únie, alebo 
na investície na skoré prispôsobenie sa budúcim normám Únie; 

b) nominálna suma celkového financovania poskytnutého ktorémukoľvek konečnému 
príjemcovi na jeden projekt v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť 
[50] miliónov EUR. 

10. Pomoc na výskum, vývoj a inovácie musí spĺňať tieto požiadavky:  

a) pomoc možno poskytnúť na: 

i) základný výskum; 

ii) priemyselný výskum;  

iii) experimentálny vývoj; v prípade veľkých podnikov, s výnimkou malých 
spoločností so strednou kapitalizáciou v podporovaných oblastiach a 
inovačných spoločností so strednou kapitalizáciou, sa pomoc na 
experimentálny vývoj môže poskytnúť len v prípade, že projekt 
prekonáva aktuálny stav vývoja vo svojom odvetví v EHP a financovanie 
poskytnuté konečnému príjemcovi neprekročí minimum potrebné na to, 
aby bol projekt dostatočne ziskový; 

iv) inovácie postupov alebo organizačné inovácie pre MSP; 

v) digitalizáciu pre MSP; 

b) pri projektoch uvedených v odseku 10 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nominálna suma 
celkového financovania poskytnutého konečnému príjemcovi na jeden projekt v 
rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť [50] miliónov EUR. Pri 
projektoch uvedených v odseku 10 písm. a) bodoch iv) a v) nominálna suma 
celkového financovania poskytnutého konečnému príjemcovi na jeden projekt v 
rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť [30] miliónov EUR. 

11. MSP, malé alebo inovačné spoločnosti so strednou kapitalizáciou môžu získať 
financovanie podporené z fondu InvestEU za predpokladu, že: 

a) nominálna suma celkového financovania poskytnutého každému konečnému 
príjemcovi v rámci podpory z fondu InvestEU nepresiahne [30] miliónov EUR a 
poskytuje sa: 

i) mikropodnikom; 

ii) MSP, ktoré boli v prevádzke kratšie ako 7 rokov po ich prvom 
komerčnom predaji; 

iii) MSP vstupujúcim na nový produktový alebo geografický trh, ak 
počiatočná investícia na vstup na nový produktový alebo geografický trh 
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musí byť vyššia ako 50 % priemerného ročného obratu v 
predchádzajúcich 5 rokoch;  

iv) inovačným MSP alebo inovačným spoločnostiam so strednou 
kapitalizáciou; 

v) MSP alebo malým spoločnostiam so strednou kapitalizáciou v 
podporovaných oblastiach za predpokladu, že financovanie sa nepoužíva 
na premiestnenie činností;  

vi) MSP na kultúrne účely a činnosti uvedené v článku 53 ods. 2;  

b) nominálna suma celkového financovania poskytnutého jednému konečnému 
príjemcovi v rámci podpory z fondu InvestEU nesmie presiahnuť: 

i) 1 milión EUR na úvery s päťročnou splatnosťou; 

ii) 500 000 EUR na úvery s desaťročnou splatnosťou; 

iii) 1,5 milióna EUR na záruky na úvery s maximálne päťročnou 
splatnosťou; 

iv) 750 000 EUR na záruky na úvery s maximálne desaťročnou splatnosťou; 

v) 200 000 EUR na vlastné imanie.“. 

Článok 56f 

Podmienky pomoci obsiahnutej v komerčných finančných produktoch podporovaných z 
fondu InvestEU  

1. Financovanie poskytujú konečným príjemcom komerční finanční sprostredkovatelia, ktorí 
sa vyberajú otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe 
objektívnych kritérií. 

2. V každom finančnom portfóliu, ktoré komerčný finančný sprostredkovateľ poskytuje 
konečným príjemcom, musia byť splnené tieto podmienky: 

a) V prípade finančného portfólia bez tranžového rizika: 

i) trhové finančné prostriedky musia predstavovať najmenej 30 % 
finančného portfólia, pričom musia byť exponované rizikám rovnocenne 
s ostatnými finančnými prostriedkami alebo  

ii) komerčný finančný sprostredkovateľ si zachová najmenej 20 % expozície 
rizikám vo finančnom portfóliu, pričom musí byť exponovaný rizikám 
rovnocenne s ostatnými finančnými prostriedkami. 

b) V prípade finančného portfólia s tranžovým rizikom: 

i) jedna riziková tranža nepresahujúca 25 % finančného portfólia môže byť 
v celom rozsahu financovaná z iných finančných prostriedkov a 

ii) v každej zostávajúcej rizikovej tranži, musia trhové finančné prostriedky 
predstavovať najmenej 30 %, pričom z hľadiska expozície rizikám a z 
hľadiska odmeny musia byť rovnocenné s inými finančnými 
prostriedkami. 

3. Nominálna suma celkového financovania poskytnutého každému konečnému príjemcovi 
komerčným finančným sprostredkovateľom nesmie presiahnuť [6] miliónov EUR alebo [10] 
miliónov EUR, ak trhové finančné prostriedky predstavujú najmenej 50 % každej tranže 
finančného portfólia. 
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Článok 2 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v 
súlade so zmluvami. 

V Bruseli 

 Za Komisiu 
 Predseda 
 Jean-Claude JUNCKER  
 


