
Otázka: Čo mám robiť v prípade, ak si nie som istý, či projekt podlieha pravidlám štátnej pomoci? 
Môžem predložiť aj projekt za viac ako 200 000 eur, čiže viac ako je strop pomoci de minimis? 

Odpoveď: Povinnosť zabezpečiť a overiť, aby akákoľvek verejná podpora v rámci programu bola v 
súlade s procesnými a vecnými pravidlami štátnej pomoci platnými v čase poskytnutia podpory je 
zodpovednosťou Úradu vlády SR ako poskytovateľa finančných prostriedkov. Aj vzhľadom k 
pripravovanej novelizácii vykonávacích predpisov na úrovni EÚ (tzv. Nariadenie o skupinových 
výnimkách)  Úrad vlády SR ako poskytovateľ všetkým žiadateľom odporúča predložiť ich projekty tak, 
ako boli plánované. Úrad vlády SR bude ich súlad s pravidlami štátnej pomoci posudzovať v čase, 
kedy sa bude rozhodovať o udelení grantu, pričom v súčasnosti nie je možné prejudikovať konečné 
znenie nového Nariadenia o skupinových výnimkách. Podľa predbežných informácií by sa medzi nové 
skupinové výnimky mohla dostať aj oblasť kultúry. Preto by nebolo vhodné, aby sa žiadatelia pri 
tvorbe projektov cítili prílišne obmedzovanými pravidlami štátnej pomoci, ani aby svoje projekty 
limitovali stropom pomoci de minimis. Úrad vlády SR ako správca programu a poskytovateľ vyvinie 
maximálne úsilie, aby schválené projekty boli v súlade s pravidlami štátnej pomoci, a aby sa ich 
pripravovaná novelizácia dotkla v čo možno najmenšom rozsahu a pokiaľ to bude možné, výlučne v 
prospech žiadateľa. Redukciu grantu na úrovni pomoci de minimis považuje správca programu za 
absolútne poslednú možnosť, ak by nebolo možné žiadnym iným spôsobom uviesť projekt do súladu 
s pravidlami štátnej pomoci platnými v čase, kedy o nich bude správca programu definitívne 
rozhodovať. 

Otázka: Vo formulári žiadosti časť 9.4.1 Bilaterálne indikátory sú bunky biele a nie je 
možné do nich indikátory zapísať. 

Odpoveď: Na webe bola zverejnená verzia 1.1. formulára žiadosti o projekt, v ktorej boli v časti 9.4.1 
doplnené bilaterálne indikátory. Keďže neboli vykonané žiadne iné úpravy formulára žiadosti 
o projekt, správca programu bude akceptovať predloženie verzie 1, ako aj verzie 1.1. formulára
žiadosti o projekt. 


