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Vysvetľujúca poznámka k návrhu na revíziu usmernení o regionálnej pomoci 

Účelom tejto poznámky je objasniť cieľ a rozsah pôsobnosti návrhu na revíziu usmernení 

o regionálnej pomoci. Dopĺňa konzultácie o návrhu usmernení o regionálnej pomoci, ktoré budú trvať 

10 týždňov.  

Občania, organizácie a subjekty verejného sektora sa vyzývajú k tomu, aby poskytli svoje stanoviská 

k návrhu Komisie na nové usmernenia o regionálnej pomoci. Okrem konzultácií sa uskutoční 

stretnutie s členskými štátmi s cieľom získať ich spätnú väzbu k návrhu usmernení.  

Konzultácie sa začnú na základe anglického znenia návrhu usmernení. Na webové sídlo sa po ich 

dokončení postupne doplnia preklady do všetkých jazykov EÚ. Zainteresované strany sa vyzývajú k 

tomu, aby vyjadrili svoje pripomienky v elektronickej podobe, pričom by mali jasne uviesť, či ich 

odpoveď má dôverný charakter. V takom prípade by sa mala poskytnúť aj verzia odpovede, ktorá 

nemá dôverný charakter a ktorá sa môže uverejniť na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž. 

1. Kontext 

Európska únia sa vyznačuje výraznými regionálnymi rozdielmi z hľadiska hospodárskeho blahobytu, 

príjmu a nezamestnanosti, ktoré môžu byť prehĺbené hospodárskym vplyvom súčasnej pandémie 

ochorenia COVID-19. Regionálna pomoc sa zameriava na podporu hospodárskeho rozvoja 

v znevýhodnených regiónoch Únie, pričom zabezpečuje rovnaké podmienky pre členské štáty. 

Predstavuje dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na pozdvihnutie regionálneho rozvoja.  

Súčasnú architektúru rámca regionálnej pomoci tvoria tieto štyri zložky: 

 ustanovenia zmluvy1 stanovené v článku 107 ods. 3 písm. a) a článku 107 ods. 3 písm. c),  

 ustanovenia o regionálnej pomoci uvedené vo všeobecnom nariadení o skupinových 

výnimkách2, 

 usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 20203 a  

 mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 schválené na základe rozhodnutí Komisie. 

Komisia v usmerneniach o regionálnej pomoci stanovuje podmienky, na základe ktorých možno 

regionálnu pomoc považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, a určuje kritériá na identifikáciu 

oblastí, ktoré spĺňajú podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) a c) zmluvy. Na základe máp regionálnej 

pomoci sa určia regióny oprávnené na pomoc (podporované oblasti). 

Komisia v roku 2019 začala hodnotenie rámca regionálnej pomoci v kontexte kontroly vhodnosti4 

balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2012 s cieľom posúdiť, či sú usmernenia o regionálnej 

pomoci stále vhodné na daný účel. Predbežné výsledky preukázali, že pravidlá fungovali v zásade 

dobre, ale v nasledujúcom období si vyžadujú niekoľko bodových úprav. 

Komisia 11. decembra 2019 uverejnila oznámenie o Európskej zelenej dohode, ktoré načrtáva politiky 

na dosiahnutie toho, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na 

svete. Na realizáciu Európskej zelenej dohody treba konať vo všetkých odvetviach. Okrem toho bola 

                                                           
1 Zmluva o fungovaní Európskej únie. 
2 Pozri Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1. V roku 2017 bolo všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách 

zmenené (Ú. v. EÚ L 156, 20.6.2017, s. 1 – 18). 
3 Pozri Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1. Dňa 2. júla 2020 bolo prijaté predĺženie účinnosti usmernení 

o regionálnej pomoci o jeden rok, t. j. do konca roka 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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19. februára 2020 predložená európska digitálna stratégia, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby digitálna 

transformácia fungovala pre ľudí a podniky a súčasne pomáhala dosiahnuť ciele klimaticky neutrálnej 

Európy do roku 2050. Táto dvojitá transformácia smerom k zelenému a digitálnemu hospodárstvu si 

vyžaduje aj zosúladenie súčasných pravidiel štátnej pomoci. Komisia pokračuje v analyzovaní a 

hodnotení dodatočných opatrení v oblasti presadzovania pravidiel štátnej pomoci, ktorými sa môže 

prispieť k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody vychádzajúcich z jasných a objektívnych kritérií. 

Účinnosť usmernení o regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 sa končí koncom roka 2020 a 2. júla 

2020 bola predĺžená do konca roka 20215. Predpokladá sa, že nové usmernenia o regionálnej pomoci 

budú prijaté začiatkom roka 2021, aby sa vzhľadom na plánované nadobudnutie ich účinnosti na 

začiatku roka 2022 členským štátom poskytol dostatočný čas na prípravu a oznámenie ich máp 

regionálnej pomoci. 

Rozsah pôsobnosti tejto konzultácie sa nevzťahuje na ustanovenia o regionálnej pomoci vo 

všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách. Tieto ustanovenia však boli takisto podrobené 

hodnoteniu počas prebiehajúcej kontroly vhodnosti a výsledky budú zverejnené v treťom štvrťroku 

2020. Komisia 2. júla 2020 oznámila predĺženie účinnosti všeobecného nariadenia o skupinových 

výnimkách o tri roky, t. j. do konca roka 20236. 

2. Navrhované zmeny v návrhu znenia revidovaných usmernení o regionálnej pomoci 

 

Revízia usmernení o regionálnej pomoci do veľkej miery závisí od predbežných výsledkov7, dôkazov 

a údajov získaných v kontexte hodnotenia usmernení o regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 

vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami8, štúdie spätného hodnotenia9 a verejnej konzultácie 

o všetkých pravidlách, na ktoré sa vzťahuje kontrola vhodnosti10, v spojení so skúsenosťami Komisie 

vychádzajúcimi z jej rozhodovacej praxe. Usmernenia sa navyše musia prispôsobiť súčasným 

hospodárskym podmienkam a musia sa v nich zohľadniť nové politické priority, ako sú zelená dohoda 

a digitálna stratégia.  

Vzhľadom na povahu už existujúcich usmernení a v nadväznosti na výsledky hodnotenia sa 

usmernenia o regionálnej pomoci celkovo považujú za vhodné na daný účel. V súčasných 

usmerneniach o regionálnej pomoci došlo len k malým zmenám a neexistujú žiadne významné 

politické rozhodnutia, ktoré sa majú posúdiť v rámci samostatného posúdenia vplyvu. Preto sa 

v prípade tejto iniciatívy takéto posúdenie nepovažovalo za nevyhnutné.  

Konkrétnejšie sa revízia usmernení o regionálnej pomoci zameriava na tieto oblasti:  

 Usmernenia o regionálnej pomoci boli prijaté v roku 2013, pár mesiacov pred všeobecným 

nariadením o skupinových výnimkách. To viedlo k niekoľkým rozdielom medzi týmito dvomi 

textami, ktoré by sa mali odstrániť, aby sa zaistila konzistentnosť a jasnosť. Terminológia, 

vymedzenie pojmov atď. sú preto čo možno najviac zosúladené so všeobecným nariadením o 

skupinových výnimkách. Niekoľko zmien je aj v štruktúre textu s cieľom zlepšiť logiku, 

odstrániť opakovania atď. Okrem toho došlo k aktualizácii oddielov o hodnotení 

a transparentnosti s cieľom umožniť konzistentnosť v rámci pravidiel štátnej pomoci. 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247.  
6https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247. 
7 Pracovný dokument útvarov Komisie nebol ešte v čase začatia konzultácií zverejnený. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html.  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html.  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation
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 Z rozsahu pôsobnosti usmernení o regionálnej pomoci sú vylúčené odvetvia, na ktoré sa 

vzťahujú osobitné usmernenia o štátnej pomoci, a odvetvia, ktoré čelili historickej nadmernej 

štrukturálnej kapacite, konkrétne oceliarske odvetvie a odvetvie syntetických vlákien. 

Vylúčenie odvetví podľa bodu 10 súčasných usmernení o regionálnej pomoci sa aktualizuje 

s ohľadom na vývoj odvetví a trhu. V dôsledku toho už nie je vylúčené odvetvie syntetických 

vlákien, keďže predbežné výsledky kontroly vhodnosti ukázali, že toto odvetvie už nemá 

nadmernú štrukturálnu kapacitu. Na druhej strane sa zdá, že vylúčenie oceliarskeho odvetvia 

zostáva opodstatnené. Výroba lignitu a uhlia sa nepovažuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom, 

keďže investície do daného odvetvia nie sú v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody: preto 

sa navrhuje vylúčiť toto odvetvie z rozsahu pôsobnosti budúcich usmernení o regionálnej 

pomoci. Nakoniec sa zrušila možnosť poskytnúť pomoc v rámci usmernení o regionálnej 

pomoci na širokopásmové a výskumné infraštruktúry, keďže Komisia si nie je vedomá 

žiadneho reálneho využitia daných ustanovení a keďže v obidvoch prípadoch existujú 

osobitné usmernenia11, ktoré sú takisto v procese revízie, aby ostali vhodné na daný účel 

v súlade s cieľmi politiky Komisie. Z tohto dôvodu sa zdá vhodnejšie, aby akákoľvek pomoc 

pre tieto dve odvetvia bola riadená na základe osobitných usmernení. 

 V usmerneniach o regionálnej pomoci sú stanovené podmienky týkajúce sa výberu regiónov 

oprávnených na pomoc, ktoré budú zastúpené na mapách regionálnej pomoci. Vo 

všeobecnosti prvým prvkom, ktorý sa vyžaduje na vymedzenie máp, je stanoviť 

východiskový bod celkového pokrytia obyvateľstva a určiť percentuálny podiel celkového 

počtu obyvateľov EÚ, na ktorý sa budú vzťahovať podporované oblasti. V ďalších krokoch 

Komisia určí, ktoré podporované oblasti budú označené ako oblasti „a“ a ktoré ako vopred 

vymedzené oblasti „c“, a to na základe metodiky vymedzenej v usmerneniach o regionálnej 

pomoci a na základe najnovších dostupných štatistík o HDP a nezamestnanosti. Táto 

metodika, ktorá sa uplatnila v čase navrhovania regionálnych máp v roku 2013 

a v obmedzenejšom rozsahu aj v čase strednodobého preskúmania máp, fungovala riadne 

a nebola predmetom zásadnej kritiky. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby táto metodika zostala 

bez zmeny. Súčasné mapy regionálnej pomoci však boli vypracované na základe štatistík 

z rokov 2008 – 2010, a preto už neodrážajú hospodársku realitu. V dôsledku toho sa pokrytie 

regionálnou pomocou, oblasti „a“ a vopred vymedzené oblasti „c“ aktualizujú na základe 

uvedenej metodiky, najnovších štatistík o HDP a nezamestnanosti, čo je v súlade postupom 

v poslednom období. Strop počtu obyvateľov sa stanovil na 47 %. Mapy regionálnej pomoci 

budú platné počas rokov 2022 – 2027.  

Pokiaľ ide o narušenie hospodárstva v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, Komisia 

zaviedla cielenejšie nástroje. Súčasne by otras spôsobený pandémiou mohol mať dlhodobejšie 

účinky na určité regióny. V tejto chvíli je ešte príliš skoro predpovedať, aký bude vplyv krízy 

spôsobenej ochorením COVID-19 zo strednodobého a dlhodobého hľadiska a ktoré regióny 

budú mimoriadne zasiahnuté. S cieľom riešiť ťažkosti členských štátov, ktoré sú krízou 

najviac zasiahnuté, Komisia plánuje strednodobé preskúmanie máp regionálnej pomoci 

v roku 2024, pri ktorom sa zohľadnia štatistiky z rokov 2020 až 2022.  

 Súčasné ustanovenia o intenzite pomoci v usmerneniach o regionálnej pomoci vychádzajú 

z predpokladu, že vysoká intenzita pomoci je opodstatnená v regiónoch s nízkym HDP na 

obyvateľa s cieľom uľahčiť dobiehanie zo strany menej rozvinutých regiónov. V súčasných 

usmerneniach o regionálnej pomoci sa zaviedlo všeobecné zníženie stropov intenzity pomoci 

pre všetky kategórie regiónov okrem znevýhodnených regiónov. To bolo zdôvodnené 

rozličnými dôvodmi, ako sú zníženie rozdielov v rámci EÚ a zvýšená integrácia na 

vnútornom trhu (kde pomoc poskytnutú na jednom mieste budú pravdepodobne cítiť na inom 

                                                           
11 Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním 

širokopásmových sietí (Ú. v. EÚ C 25, 26.1.2013, s. 1); Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie 

(Ú. v. EÚ C 198, 27.6.2014, s. 1 – 29).  
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mieste). Počas súčasného obdobia fungovali usmernenia o regionálnej pomoci dobre 

a regionálne rozdiely bolo možné ďalej znižovať. V predloženom návrhu sa maximálna 

intenzita pomoci stále zvyšovala na úroveň z predchádzajúcich usmernení o regionálnej 

pomoci, aby sa podporili ciele Európskej zelenej dohody a digitálnej stratégie tým, že sa 

umožnia dodatočné stimuly pre súkromné investície v daných regiónoch vrátane veľkých 

podnikov v oblastiach „a“.  

 V usmerneniach o regionálnej pomoci sa pomoc na investície veľkých podnikov v oblastiach 

„c“ zároveň povoľuje v menšom rozsahu ako pomoc na investície MSP, pretože sa zistilo, že 

pomoc pre veľké podniky pravdepodobne nebude mať stimulujúci účinok pre investície. 

V súčasných usmerneniach o regionálnej pomoci je možnosť pomoci pre veľké podniky 

v oblastiach „c“ obmedzená na počiatočné investície, ktoré do oblasti prinesú nové 

hospodárske činnosti (investícia na zelenej lúke, diverzifikácia na nové výrobky). 

V súčasných usmerneniach o regionálnej pomoci sa zaviedla možnosť pomoci pre veľké 

podniky v oblastiach „c“ na diverzifikáciu existujúcich zariadení na novú inováciu postupov, 

ktorá podlieha notifikácii a jej schváleniu Komisiou.  

Z rozhodovacej praxe Komisie vyplýva, že počas šesťročného vykonávania usmernení 

o regionálnej pomoci bol schválený len jeden prípad „novej inovácie postupov“. Podľa 

predbežných výsledkov hodnotenia, ktoré boli získané na základe externej hodnotiacej štúdie 

a pripomienok prijatých počas konzultácií so zainteresovanými stranami a členskými štátmi, 

spôsobujú súčasné ustanovenia o štátnej pomoci na investície súvisiace s novými inováciami 

postupov veľkú administratívnu záťaž, ktorá vedie k prednostnému využívaniu iných druhov 

pomoci. Preto sa navrhuje toto konkrétne ustanovenie odstrániť, ale zároveň ponechať 

možnosť získať pomoc na investíciu na zelenej lúke a diverzifikáciu, čo sa pri hodnotení 

nespochybnilo. 

 Postup súvisiaci s výberom podporovaných oblastí zahŕňa po označení oblastí „a“ a vopred 

vymedzených oblastí „c“ Komisiou výber tzv. vopred nevymedzených oblastí „c“ členskými 

štátmi. Podľa existujúcich pravidiel (bod 168 súčasných usmernení o regionálnej pomoci) 

existuje päť pomerne heterogénnych kategórií vopred nevymedzených oblastí „c“: i) prvé dve 

sú vymedzené podľa počtu obyvateľov, HDP na obyvateľa a miery nezamestnanosti; ii) tretia 

kategória odkazuje na zemepisne izolované oblasti (ostrovy, horské oblasti, polostrovy), ktoré 

podliehajú určitým podmienkam; iii) štvrtá odkazuje na regióny susediace s oblasťou „a“ 

alebo treťou krajinou, ktoré podliehajú určitým podmienkam a iv) piata sa týka regiónov, 

v ktorých prebiehajú významné štrukturálne zmeny alebo ktoré sú v závažnom relatívnom 

úpadku a ktoré podliehajú určitým podmienkam.  

Päť kritérií z bodu 168 súčasných usmernení o regionálnej pomoci, na základe ktorých 

členské štáty mohli označovať vopred nevymedzené oblasti „c“ sa zachovalo, pretože v čase 

navrhovania máp regionálnej pomoci ani pri verejných konzultáciách nevznikli v tomto 

ohľade žiadne závažné otázky. Aby sa však zabránilo duplicitnej práci členských štátov 

v súvislosti s oblasťami spravodlivej transformácie, navrhuje sa, aby členské štáty mohli 

oblastiam spravodlivej transformácie priznať postavenie vopred nevymedzených oblastí „c“ 

bez toho, aby museli poskytnúť ďalšie odôvodnenie, ktoré sa zvyčajne musí poskytnúť 

v prípade uplatňovania kritéria 5. V prípade oblastí spravodlivej transformácie sa existencia 

štrukturálnej zmeny považuje za dostatočne preukázanú v rámci príslušného plánu 

spravodlivej transformácie. 

Okrem zmien, ktoré už boli navrhnuté v predloženom znení návrhu, Komisia vyzýva zainteresované 

strany, aby sa vyjadrili k tomu, či a do akej miery by bolo vhodné zahrnúť do usmernení o regionálnej 

pomoci dodatočné opatrenia založené na jasných a objektívnych kritériách, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody.  

 


