Príloha č. 3.1 – 1

TEST ŠTÁTNEJ POMOCI K VÝZVE
Názov komponentu POO

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho
vzdelávania na všetkých stupňoch

Názov investície POO

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu
povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a
zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u
iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.

Názov výzvy/programu

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na zvýšenie kapacít
materských škôl

Kontrolná otázka
A/N
PODPORA NEHOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Bližšia špecifikácia odpovede

1. Je možné oprávnené aktivity, resp.
činnosti podporované na základe
výzvy kvalifikovať výlučne ako
činnosti nehospodárskeho charakteru
v zmysle pravidiel v oblasti štátnej
pomoci?

Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú investície
do rozšírenia infraštruktúry materských škôl za
účelom zvýšenia kapacít. Hlavným cieľom výzvy je,
aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu
na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra
2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní.
V materských školách sa tak má zabezpečiť aspoň 12
352 miest.

áno

Podpora je zameraná na školskú infraštruktúru,
ktorá sa používa na vzdelávanie, ako
nehospodársku činnosť v zmysle Oznámenia
Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku
107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(2016/C 262/01), t. j. vzdelávanie, ktoré je:

2. Vykonáva žiadateľ okrem
nehospodárskej činnosti, ktorá má
byť podporená, aj iné činnosti, ktoré
sú hospodárskeho charakteru
a nemajú byť predmetom podpory?

nie

-

súčasťou vnútroštátneho systému vzdelávania,
ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad
štát (materské školy sú zaradené do siete škôl a
školských zariadení SR, ktoré majú oprávnenie
uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) a

-

financované v prevažnej miere (viac ako 50%)
z verejných zdrojov, t. j. nie z príspevkov rodičov
alebo iných komerčných príjmov.

V danom prípade ide o test štátnej pomoci k výzve.
Predmetom podpory podľa výzvy je školská
infraštruktúra, ktorá sa používa na vzdelávanie ako
nehospodársku činnosť. Vykonávanie činností
žiadateľa, ktoré môžu byť hospodárskeho charakteru,
bude posudzované pri podaní žiadosti jednotlivých
žiadateľov.
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3. Ak sa poskytuje podpora na
nehospodársku činnosť žiadateľa
a žiadateľ vykonáva aj inú
hospodársku činnosť, ktorá nemá byť
podporená, deklaruje žiadateľ, že:

Ad a)
nie
Ad b)
nie

a) náklady, financovanie a príjmy
z nehospodárskej činnosti
možno jasne oddeliť
a zaúčtovávajú sa osobitne na
základe dôsledne uplatňovaných
a objektívne zdôvodniteľných
zásad nákladového účtovníctva,
b) uvedené prostriedky nebudú
použité na financovanie
hospodárskych činností
žiadateľa?

Ako je uvedené v odpovedi na otázky č. 1 a 2, podpora
je zameraná na školskú infraštruktúru, ktorá sa používa
na vzdelávanie ako nehospodársku činnosť. V prípade,
ak v rámci posudzovania žiadosti konkrétneho žiadateľa
bude zistené, že žiadateľ vykonáva aj inú hospodársku
činnosť, bude vyžadované splnenie skutočností podľa
písm. a) a b) tohto bodu testu štátnej pomoci.

PODPORA NEHOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI S DOPLNKOVÝM HOSPODÁRSKYM VYUŽITÍM
INFRAŠTRUKTÚRNYCH PROJEKTOV
4. Bude podpora poskytnutá na základe
výzvy primárne použitá na činnosti
nehospodárskeho charakteru v
zmysle pravidiel v oblasti štátnej
pomoci?

áno

Podpora je zameraná na školskú infraštruktúru, ktorá
sa používa primárne na vzdelávanie ako nehospodársku
činnosť v zmysle odôvodnenia odpovede na otázku č. 1.

5. Bude predmetom podpory čiastočne
aj hospodárska činnosť súvisiaca s
projektom?

áno

Vzhľadom na zameranie výzvy (investície do rozšírenia
kapacít školskej infraštruktúry materských škôl,
využívanej primárne na nehospodársku činnosť), nie je
možné
vykonávanie
sprievodných
činností
hospodárskeho charakteru na dotknutej infraštruktúre
v obmedzenom rozsahu (do 20 % jej ročnej kapacity)
vylúčiť.

6. Bude hospodárska činnosť čisto
sprievodnou činnosťou, teda
činnosťou, ktorá je priamo spojená s
prevádzkou infraštruktúry a je pre ňu
nevyhnutná alebo je neoddeliteľne
spojená s jej hlavným
nehospodárskym využitím (t. j. budú
spotrebúvané tie isté vstupy ako pri
základných nehospodárskych
činnostiach)?

áno

Predmetom podpory sú investície do rozšírenia kapacít
školskej infraštruktúry (triedy, vonkajší areál, školské
jedálne/výdajné školské jedálne a iné) využívanej
primárne ako nehospodárske činnosti. Vybudovaná
infraštruktúra môže byť v obmedzenej miere (do 20 %
jej ročnej kapacity) využívaná aj na sprievodné
hospodárske činnosti, ktoré tak môžu byť realizáciu
projektu nepriamo podporené.

7. Ak sa poskytuje podpora primárne na
nehospodárske činnosti a doplnkovo
vedľajšiu /sprievodnú hospodársku

áno

Sprievodnou hospodárskou činnosťou je činnosť, ktorá
je priamo spojená s prevádzkou infraštruktúry a je pre
ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne spojená s jej
hlavným nehospodárskym využitím. Za takýto by sa
mal považovať prípad, keď sprievodné hospodárske
činnosti spotrebúvajú tie isté vstupy ako základné
nehospodárske činnosti, napríklad materiál, vybavenie,
prácu alebo fixný kapitál.
Žiadateľ v osobitnej prílohe žiadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu čestne vyhlasuje, že
prípadné sprievodné hospodárske využitie
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činnosť žiadateľa, deklaruje žiadateľ,
že kapacita pridelená každoročne na
hospodárske činnosti (v prípade
viacerých na všetky hospodárske
činnosti súhrnne) nepresiahne 20 %
celkovej ročnej kapacity žiadateľa?

vybudovanej infraštruktúry bude mať obmedzený
charakter a neprekročí 20 % jej ročnej kapacity.

8. Deklaruje žiadateľ, že bude na ročnej
báze preukazovať, resp. má
vykonávateľ zavedený mechanizmus
na overenie podmienky, že
hospodárske využitie nepresiahne
20 % celkovej ročnej kapacity?

áno

Žiadateľ deklaruje, že bude na ročnej báze
preukazovať využívanie infraštruktúry vybudovanej
alebo obnovenej z prostriedkov mechanizmu.
Vykonávateľ má v zmysle Zmluvy o poskytnutí
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti možnosť overiť dodržiavanie podmienok
poskytnutia finančných prostriedkov vrátane
dodržiavania limitu na využívanie vybudovanej
infraštruktúry na sprievodné hospodárske činnosti.

9. Má vykonávateľ k dispozícii
mechanizmus spätného vymáhania
pre prípad, že by hospodárske
využitie presiahlo 20 % celkovej
ročnej kapacity?

áno

Vykonávateľ môže v prípade identifikácie porušenia
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu
uplatniť sankciu v podobe žiadosti o vrátenie
vyplatených finančných prostriedkov.

VYHODNOTENIE

Podpora nehospodárskej činnosti – mimo pravidiel v
oblasti štátnej pomoci
Podpora nehospodárskej činnosti so sprievodným
hospodárskym využitím – mimo pravidiel v oblasti
štátnej pomoci

Meno a priezvisko.............................................................
Podpis: ..........................................
Miesto a dátum podpisu: ....................................................
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