
Otázka č. 1: Čo znamená že cieľom výzvy je prostredníctvom NFP poskytnúť synergickú podporu 

podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci? 

Cieľom je poskytnúť podnikom doplnkový zdroj financovania na realizáciu ich investičného zámeru (IZ) 
s tým, že pomoc poskytovaná v rámci tejto výzvy predstavuje časť regionálnej investičnej pomoci 
poskytnutej podľa zákona o č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o regionálnej investičnej pomoci).  

Doplnkový zdroj financovania je možné poskytnúť ako nenávratný finančný príspevok (NFP) na 
obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, 
licencie, know-how).  

Výsledná podpora podnikov tak bude predstavovať kombináciu regionálnej investičnej pomoci 
poskytnutej priamo z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo vo forme úľavy na dani z príjmov  
a pomoci poskytnutej z OP II v rámci tejto výzvy v „grantovej forme“.  

 

Otázka č. 2: Pre koho je výzva určená? 

Výzva je určená pre podporu investičných zámerov tých žiadateľov, ktorí 

(i) už predložili na MH SR žiadosť o poskytnutie regionálnej investičnej pomoci, ale ku dňu 
vyhlásenia výzvy investičná pomoc ešte poskytnutá nebola (pozn.: poskytnutím pomoci 
sa rozumie vydanie rozhodnutia o poskytnutí regionálnej investičnej pomoci), 

(ii) žiadosť o investičnú pomoc zatiaľ na MH SR nepredložili, 

avšak s tým, že žiadosť o NFP (ŽoNFP) v rámci výzvy môžu žiadatelia predkladať až potom, ako im 
bude regionálna investičná pomoc poskytnutá. 
 

Otázka č. 3: Ako synergická podpora funguje? 

Prostredníctvom NFP je možné dofinancovať investičný zámer do max. intenzity regionálnej investičnej 

pomoci. Súčasne nesmie NFP prekročiť maximálnu intenzitu regionálnej investičnej pomoci vo vzťahu 

k oprávneným nákladom predloženým v rámci ŽoNFP.  

Príklad 1:  

Žiadateľ plánuje realizovať IZ v celkovej výške 15 000 000 Eur, z čoho: 

- 10 000 000 Eur je určených na nákup strojového vybavenia a  

- 5 000 000 Eur je určených na nákup budov.  

IZ bude realizovaný v Košickom kraji a žiadateľ je veľký podnik. Max. intenzita pomoci je teda 35 %.  

Žiadateľ požiada o regionálnu investičnú pomoc podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

V žiadosti uvedie všetky oprávnené náklady (budovy a stroje) a požiada o pomoc vo forme daňovej 

úľavy vo výške 20 % z oprávnených nákladov, čo predstavuje 3 000 000 Eur.  

Zároveň, v žiadosti o investičnú pomoc (v tabuľke VI.5) uvedie medzi zdrojmi financovania aj plánovaný 

NFP poskytovaný v rámci výzvy.  

Keďže v rámci výzvy nie je oprávneným výdavkom nákup budov, žiadateľ uvedie NFP ako zdroj 

financovania iba v súvislosti s nákupom strojového vybavenia. Výšku NFP určí v nasledovných dvoch 

krokoch:  

1. Vypočíta rozdiel medzi max. intenzitou pomoci pre IZ (35 %) a výškou regionálnej investičnej pomoci 

vo forme daňovej úľavy (20 %), čo v danom prípade predstavuje 15 % a v nominálnej hodnote sumu 

2 250 000 Eur.  



2. Porovná, či výška pomoci pre IZ z NFP (2 250 000 Eur) nepresahuje max. intenzitu pomoci (35 %) 

z celkových oprávnených výdavkov v ŽoNFP na strojové vybavenie (10 000 000 Eur). V danom prípade 

to predstavuje 22,5 %, takže nie je potrebné výšku pomoci znížiť. Žiadateľ teda môže na nákup 

strojového vybavenia získať pomoc z NFP v sume max. 2 250 000 Eur.  

Samozrejme, skutočná výška poskytnutej pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci závisí 

od ponuky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a finálneho schválenia vládou SR.  

Po poskytnutí regionálnej investičnej pomoci môže žiadateľ požiadať o NFP, pričom žiadaná výška NFP 

sa bude rovnať sume uvedenej v žiadosti o investičnú pomoc ako zdroj financovania z NFP, t.j. max. 

2 250 000 EUR.  

Príklad je znázornený aj graficky v schéme nižšie. 
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Príklad 2:  

Žiadateľ plánuje realizovať IZ v celkovej výške 15 000 000 Eur, z čoho: 

- 10 000 000 Eur je určených na nákup strojového vybavenia a  

- 5 000 000 Eur je určených na nákup budov.  

IZ bude realizovaný v Košickom kraji a žiadateľ je veľký podnik. Max. intenzita pomoci je teda 35 %.  

Žiadateľ požiada o regionálnu investičnú pomoc podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

V žiadosti uvedie všetky oprávnené náklady (budovy a stroje) a požiada o pomoc vo forme daňovej 

úľavy vo výške 5 % z oprávnených nákladov, čo predstavuje 750 000 Eur.  

Zároveň, v žiadosti o investičnú pomoc (v tabuľke VI.5) uvedie medzi zdrojmi financovania aj plánovaný 

NFP poskytovaný v rámci výzvy.  

Keďže v rámci výzvy nie je oprávneným výdavkom nákup budov, žiadateľ uvedie NFP ako zdroj 

financovania iba v súvislosti s nákupom strojového vybavenia. Výšku NFP určí v nasledovných dvoch 

krokoch:  

1. Vypočíta rozdiel medzi max. intenzitou pomoci pre IZ (35 %) a výškou regionálnej investičnej pomoci 

vo forme daňovej úľavy (5 %), čo v danom prípade predstavuje 30 % a v nominálnej hodnote sumu 

4 500 000 Eur.  

2. Porovná, či výška pomoci pre IZ z NFP (4 500 000 Eur) nepresahuje max. intenzitu pomoci (35 %) 

z celkových oprávnených výdavkov v ŽoNFP na strojové vybavenie (10 000 000 Eur). V danom prípade 

to predstavuje 45 %, takže je potrebné výšku pomoci znížiť. Žiadateľ teda môže na nákup strojového 

vybavenia získať pomoc z NFP v sume max. 3 500 000 Eur.  

Samozrejme, skutočná výška poskytnutej pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci závisí 

od ponuky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a finálneho schválenia vládou SR.  

Po poskytnutí regionálnej investičnej pomoci môže žiadateľ požiadať o NFP, pričom žiadaná výška NFP 

sa bude rovnať sume uvedenej v žiadosti o investičnú pomoc ako zdroj financovania z NFP, t.j. max. 

3 500 000 EUR.  

Príklad je znázornený aj graficky v schéme nižšie. 



 

Otázka č. 4: Ako mám uviesť výšku NFP v žiadosti o investičnú pomoc? 

Žiadateľ musí v žiadosti o investičnú pomoc (prípadne v aktualizovanej žiadosti po ponuke investičnej 
pomoci) na realizáciu svojho IZ identifikovať plánované zdroje financovania investičného zámeru.  

Vo formulári žiadosti o investičnú pomoc, konkrétne v tabuľke VI.5 s názvom "Plánované zdroje 
financovania investičného zámeru v eurách", musí pre oprávnené náklady priradiť príslušný zdroj 
financovania, vrátane NFP.  

Zdroje financovania prostredníctvom NFP uvedie v predmetnej tabuľke žiadosti o investičnú pomoc  

v časti „Ostatné“ s príslušným komentárom.  
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