Často kladené otázky o pravidlách štátnej pomoci uplatniteľných na projekty miestneho
rozvoja vedeného komunitou (CLLD)
1. Zmenili sa pravidlá štátnej pomoci uplatniteľné na sektor rybárstva pre obdobie
2014 – 2020?
Platnosť niektorých nástrojov štátnej pomoci špecifických pre rybárstvo uplynula a boli
preskúmané (nariadenie de minimis a nariadenie o skupinových výnimkách), aby odrážali
priority novej SRP. Základné pravidlá interakcie medzi finančným rámcom (ENRF) a
pravidlami štátnej pomoci však zostávajú rovnaké.
V podstate:
-

Sektor rybolovu a akvakultúry podlieha pravidlám hospodárskej súťaže (ktoré zahŕňajú
štátnu pomoc) len v rozsahu, ktorý určili zákonodarcovia, ako sú stanovené v článku 42
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Článok 42 ZFEÚ odkazuje na výrobu a
obchod s poľnohospodárskymi výrobkami (ktorý zahŕňa výrobu, spracovanie a marketing
produktov rybolovu a akvakultúry).

-

Článok 8(2) ENRF ustanovuje, že pravidlá štátnej pomoci sa nevzťahujú na platby
vykonané členskými štátmi, ktoré rešpektujú pravidlá ENRF a ktoré pokrýva článok 42
ZFEÚ.
Podobné
pravidlo
už
mal
EFRH.
Podľa toho, ak je činnosť CLLD financovaná podľa rámca ENRF a je „súvisiaca s
rybárstvom“ (t.j. článok 42 ZFEÚ), pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú. Naopak,
ak je činnosť „nesúvisiaca s rybárstvom“, pravidlá štátnej pomoci sa uplatňujú.
Ako už bolo spomenuté vyššie, toto pravidlo nie je nové.

Pokiaľ ide o projekty CLLD spolufinancované ENRF , na posúdenie, či sa pravidlá štátnej
pomoci uplatňujú, je preto nutné pre každý jednotlivý prípad určiť, či sú „súvisiace s
rybárstvom“.
2. Aký druh operácií financovaných podľa ENRF treba považovať za „súvisiace s
rybárstvom“ a tým pádom vylúčené z uplatňovania pravidiel štátnej pomoci?
Ako už bolo spomenuté vyššie, toto pokrýva článok 42 ZFEÚ. Operácie, ktoré treba
považovať za „súvisiace s rybárstvom“, sú tie, ktoré sa týkajú výroby, spracovania a
marketingu produktov rybolovu a akvakultúry.
Väčšina operácií spolufinancovaných podľa ENRF sú súvisiace s rybárstvom, s výnimkou
opatrení zameraných na podporu vykonávania INP (priorita únie (PÚ) 6), ako aj realizáciu
niektorých projektov CLLD (PÚ 4).
Keďže projekty financované podľa PÚ 4 ENRF (CLLD) nie sú nevyhnutne súvisiace s
rybárstvom, každý jednotlivý prípad sa musí preskúmať, aby sa určilo, či sú „súvisiace s
rybárstvom“ alebo nie.
Príklad: Rodinné zoskupenie rybárov vlastní starý dom, ktorý chcú prestavať na denné
centrum pre dôchodcov z ich komunity. Iniciatíva by prebrala právnu formu družstva. Takáto
činnosť je jasne „nesúvisiaca s rybárstvom“, pretože nesúvisí s výrobou, spracovaním a
marketingom produktov rybolovu a akvakultúry.
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Projekty, ktoré sú nesúvisiace s rybárstvom, nečerpajú výhody z výnimky uplatňovania
pravidiel štátnej pomoci poskytovanej podľa článku 8(2) ENRF. V dôsledku toho sa na ne
vzťahujú všeobecné pravidlá štátnej pomoci (a nie pravidlá špecifické pre rybárstvo).
Skutočnosť, že sa pravidlá štátnej pomoci vzťahujú na operáciu, neznamená, že je to
nevyhnutne potrebné notifikovať Komisii. Ak je príslušná suma nižšia ako 200 000 EUR na
príjemcu v priebehu 3 rokov, bude sa uplatňovať všeobecné nariadenie de minimis. Ak je
príslušná suma vyššia ako 200 000 EUR na príjemcu v priebehu 3 rokov, riadiaci orgán bude
musieť preskúmať, či by projekt mohol spadať pod všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách. V tomto prípade je potrebné Komisiu informovať o projekte, ale notifikácia nie je
potrebná. Ak projekt nespĺňa podmienky na čerpanie výhod zo všeobecného nariadenia de
minimis alebo všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, bude to potrebné
notifikovať Komisii (čo znamená, že ho nie je možné realizovať pred rozhodnutím Komisie).
Pozrite si bod 5 nižšie a súhrnnú tabuľku na konci tohto dokumentu, kde nájdete prehľad
rôznych možných procesov.
3. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách špecifické pre rybárstvo (FIBER)
neobsahuje osobitný článok o CLLD. Za akých podmienok by sa tieto operácie
považovali za oslobodené od notifikačnej povinnosti?
Pozri otázky 1 a 2.
Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách špecifické pre rybárstvo je nástrojom štátnej
pomoci. Vzťahuje sa iba na opatrenia, ktoré spĺňajú podmienky, aby boli kvalifikované ako
štátna pomoc. Hlavným cieľom nariadenia FIBER je oslobodenie od notifikačnej povinnosti
tých opatrení pomoci, ktoré sú financované mimo rámca ENRF (výlučne na základe
vnútroštátnych fondov), ale ktoré mohli byť oprávnené na financovanie podľa ENRF.
Ak je činnosť CLLD financovaná podľa ENRF „súvisiaca s rybárstvom“, nevzťahujú sa na ňu
pravidlá štátnej pomoci podľa článku 8(2) ENRF.
Ak je činnosť CLLD financovaná podľa ENRF „nesúvisiaca s rybárstvom“, vzťahujú sa na ňu
všeobecné pravidlá štátnej pomoci, a nie pravidlá štátnej pomoci špecifické pre rybárstvo, ako
napr. FIBER.
4. Ak operácia súvisiaca s rybárstvom nespadá pod nariadenie FIBER, môže napriek
tomu čerpať výhody z všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách alebo
výnimky de minimis? Ak áno, za akých okolností?
Ako už bolo vysvetlené vyššie, ak je činnosť CLLD financovaná podľa ENRF „súvisiaca s
rybárstvom“, nevzťahujú sa na ňu pravidlá štátnej pomoci podľa článku 8(2) ENRF.
5. Čo musí skupina FLAG a riadiaci orgán urobiť, keď je raz činnosť považovaná za
podliehajúcu pravidlám štátnej pomoci?
Išlo by o prípad projektov CLLD „nesúvisiacich s rybárstvom“ financovaných podľa
ENRF, ktoré by preto spadali pod všeobecné pravidlá štátnej pomoci.
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Skutočnosť, že sa pravidlá štátnej pomoci vzťahujú na operáciu, neznamená, že je to potrebné
notifikovať Komisii.
Krok 1
Ak je príslušná suma nižšia ako 200 000 EUR na príjemcu v priebehu 3 rokov, projekt bude
spôsobilý čerpať výhody zo všeobecného nariadenia de minimis.
Krok 2
Ak je suma vyššia, je potrebné preskúmať, či by projekt mohol spadať pod všeobecné
nariadenie o skupinových výnimkách. V tomto prípade je potrebné Komisiu informovať o
projekte, ale notifikácia nie je potrebná.
Krok 3
Napokon, ak projekt nespĺňa podmienky na čerpanie výhod zo všeobecného nariadenia de
minimis alebo všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, bude to potrebné
notifikovať Komisii (čo znamená, že ho nie je možné realizovať pred rozhodnutím Komisie).
Pripomienka: pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci, a predovšetkým pre
kroky 2 a 3, riadiace orgány musia byť v kontakte s národným orgánom zodpovedným
za pravidlá štátnej pomoci.
6. V PÚ 4 vyberajú jednotlivé projekty rybárske miestne akčné skupiny (FLAG) v
súlade so stratégiou miestneho rozvoja. Skupiny FLAG môžu podporovať projekty,
ktoré sú nesúvisiace s rybárstvom a nespĺňajú podmienky na čerpanie výhod zo
všeobecného nariadenia minimis a všeobecného nariadenia o skupinových
výnimkách.
a) Budú si musieť riadiace orgány splniť notifikačnú povinnosť voči Komisii pre
každý z týchto projektov?
Áno. Tieto projekty sa musia notifikovať Komisii a nemôžu sa realizovať pred jej
rozhodnutím. Bude sa to týkať (nerybárskych) projektov, kde je suma verejnej pomoci
vyššia ako prahová hodnota všeobecného nariadenia de minimis (200 000 EUR na
príjemcu v priebehu 3 rokov).
Všimnite si prosím, že ak sa projekty vzťahujú na všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách, tak sú oslobodené od notifikačnej povinnosti.
b) Je možné zoskupiť tieto projekty podľa špecifickej schémy pomoci tak, aby sa
Európskej komisii musela notifikovať iba schéma?
Áno, je možné notifikovať schémy. V rámci pravidiel štátnej pomoci „schéma pomoci“
znamená každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie
vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom, ktoré sú v danom akte
vymedzené všeobecným a abstraktným spôsobom, a každý akt, na základe ktorého možno
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pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým
podnikom na neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške.
Je to pre národný orgán, aby zaistil rešpektovanie týchto podmienok.
c) Môže takáto schéma zahŕňať určitý typ projektov financovaných jednou skupinou
FLAG alebo niekoľkými skupinami FLAG?
Ak je možné splniť vyššie uvedené podmienky, tak áno.
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Súhrnná tabuľka:
Uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci

Typy operácií

Článok 8(2) ENRF

Scenár 1
Projekt CLLD
Financovaný
ENRF1

podľa

rámca

Pravidlá štátnej pomoci sa NEUPLATŇUJÚ (oslobodené
podľa článku 8(2) ENRF)

Súvisiaci s rybárstvom
VŠEOBECNÉ pravidlá štátnej pomoci sa UPLATŇUJÚ

Scenár 2
Projekt CLLD
Financovaný
ENRF

podľa

rámca

Krok 1: Môže operácia čerpať výhody zo všeobecného
nariadenia de minimis?
Áno: už nie je potrebné ďalšie posúdenie

Nesúvisiaci s rybárstvom
Nie: krok 2
Krok 2: Môže operácia čerpať výhody zo všeobecného
nariadenia o skupinových výnimkách?
Áno: Komisia musí byť informovaná (nie notifikácia) do 20
pracovných dní po nadobudnutí účinnosti opatrenia. Je
potrebné kontaktovať národný orgán zodpovedný za
pravidlá štátnej pomoci, ktorý bude vedieť, ako informovať
Komisiu
(prostredníctvom
informačného
formulára
priloženého k všeobecnému nariadeniu o skupinových
výnimkách). Operáciu je možné medzitým realizovať.
Nie: krok 3
Krok 3: operácia sa musí notifikovať Komisii a nemôže sa
realizovať pred rozhodnutím Komisie. Je potrebné
kontaktovať národný orgán zodpovedný za pravidlá štátnej
pomoci.

Všimnite si prosím, že na operácie súvisiace s rybárstvom sa vzťahujú osobitné pravidlá štátnej pomoci
(pozri bod A referencií nižšie) financované mimo rámca ENRF (výlučne na základe vnútroštátnych fondov).
1
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Referencie
A) Pre nástroje štátnej pomoci súvisiacej s rybárstvom (pre štátnu pomoc súvisiacu s
rybárstvom mimo rámca ENRF):
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_sk.htm:
- Nariadenie o skupinových výnimkách v sektore rybolovu a akvakultúry: nariadenie Komisie
(EÚ) č. 1388/2014, Úradný vestník L 369, 24.12.2014, s. 37 – 63
Nariadenie o pomoci de minimis – nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014, Úradný vestník L
190, 28.6.2014, s. 45 – 54
- Usmernenia pre preskúmanie štátnej pomoci pre sektor rybárstva a akvakultúry
B) Pre všeobecné nástroje štátnej pomoci
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
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