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Pripomienky k cielenej revízii GBER: 

1. Medzi oblasti, v ktorým sa má GBER revidovať navrhujeme doplniť tieto 

programy: 

 Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 

 Nástroj na prepájanie Európy 

Zdôvodnenie: 

Oba tieto programy umožňujú zdieľané riadenie, tzn. že členský štát má 

kompetencie na riadenie časti podpory z uvedených programov. Je preto 

potrebné, aby členské štáty mohli vykonávať opatrenia štátnej pomoci 

v rámci týchto programov bez potreby ich predchádzajúcej notifikácie. 

2. V článku 25 Pomoc na výskumné a vývojové projekty navrhujeme doplniť za 

odsek 7 nový odsek 8 v nasledovnom znení: „8. Pri poskytovaní pomoci 

v objeme do 300 000 eur je intenzita pomoci 90 % pre nasledovné kategórie: 

- základný výskum, 

- priemyselný výskum a 

- experimentálny vývoj.“. 

 

3. Pri poskytovaní pomoci do výšky 300 000 eur stanoviť intenzitu pomoci do 

výšky 80 % na štúdie uskutočniteľnosti. 

 

4. V článku 20 Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zúčastneným na 

projektoch Európskej územnej spolupráce ods. 4 navrhujeme zvýšiť mieru 

intenzity pomoci na 85 % oprávnených nákladov bez rozdelenia podľa veľkosti 

podniku. 

 

5. V článku 20a Obmedzené sumy pomoci pre podniky na účasť na projektoch 

Európskej územnej spolupráce, v ods. 2 navrhujeme upraviť celkovú sumu 

pomoci poskytnutú podniku na jeden projekt, ktorá sa nesmie presiahnuť 

z navrhovaných 20 000 eur na 50 000 eur (na základe skúseností zo súčasného 

programového obdobia). 

 

6. V článku 20 Pomoc na náklady, ktoré vznikli podnikom zúčastneným na 

projektoch Európskej územnej spolupráce rozšíriť oslobodenie od notifikačnej 

povinnosti  aj na „nepriamu štátnu pomoc“ (napr. príjemca pomoci poskytne 

v rámci projektu školenie MSP, ktoré však nie sú zapojené do projektov priamo 

a následne táto pomoc musí byť notifikovaná, hoci ide o nízke sumy a malé 

riziko ohrozenia súťaže). 

Pripomienky nad rámec cielenej revízie GBER: 

- v odseku 72, kde je uvedené, že vo všeobecnosti platí, že na činnosti, ktoré 
napriek vykazovaniu kultúrnej črty majú kvôli vyššiemu potenciálu narušiť 
hospodársku súťaž prevažné komerčný charakter, ako napr. noviny a časopisy 
(tlačené alebo elektronické), by sa skupinová výnimka vzťahovať nemala a ďalej  

- v časti ODDIEL 11 Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva čl. 53 
Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva bod 10 Pomoc na noviny 
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a časopisy, nech už sa uverejňujú v papierovej alebo elektronickej podobe, nie 
je podľa tohto článku oprávnená.  

 

V oboch častiach navrhujeme doplniť „(okrem novín a časopisov v regionálnych alebo 

menšinových jazykoch)“. 

Zdôvodnenie: 

V zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov časti III. čl. 11 

bod 1 sa zmluvné strany zaväzujú podľa písm. e) i) podporovať a/alebo uľahčiť 

založenie a/alebo udržanie aspoň jedného denníka v regionálnych alebo menšinových 

jazykoch, alebo ii) podporovať a/alebo uľahčiť pravidelné uverejňovanie článkov v tlači 

v regionálnych alebo menšinových jazykoch. 

Ďalej v zmysle uznesenia Európskeho parlamentu z 13. novembra 2018 o 

minimálnych normách pre menšiny v EÚ bodu 43.  Európsky parlament zdôrazňuje, 

že médiá zohrávajú ústrednú úlohu, pokiaľ ide o kultúrne a jazykové práva; pripomína, 

že možnosť mať prístup k informáciám a obsahu, prijímať ich a zverejňovať v jazyku, 

ktorému človek plne rozumie a vie v ňom komunikovať, je predpokladom rovnocennej 

a účinnej účasti na verejnom hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote; v tejto 

súvislosti poznamenáva, že osobitnú pozornosť treba venovať potrebám osôb 

patriacim k národnostným a etnickým menšinám, ktoré žijú v pohraničných, vidieckych 

a odľahlých oblastiach; vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným financovaním 

médií, ktoré publikujú alebo vysielajú v regionálnych alebo menšinových jazykoch; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytovali primerané financovanie organizáciám 

a médiám, ktoré zastupujú menšiny, s cieľom prispieť tak k ochrane kultúrnych identít 

menšín a umožniť im sprostredkovať ich názory, jazyk a kultúru väčšinovému 

obyvateľstvu. 

Možnosť skupinovej výnimky v prípade periodickej tlače vydávanej v menšinových 

jazykoch by zjednodušila proces podpory takýchto periodík, keďže v súčasnosti je 

potrebná výnimka schválená priamo Európskou komisiou, čo je časovo veľmi náročné. 

 


