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Zasady współfinansowania projektów beneficjentów słowackich ze środków budżetu państwa
Republiki Słowackiej
Beneficjenci z Republiki Słowackiej (RS) na realizację projektu w ramach programu oprócz
dofinansowania z EFRR mogą również otrzymać wsparcie z budżetu państwa1. Poziom
dofinansowania z budżetu państwa RS zależy od typu beneficjenta. Dofinansowanie z budżetu
państwa RS mogą otrzymać niżej wymienione podmioty:


organizacje administracji państwowej
o organy centralnej administracji państwowej w myśl ustawy nr 575/2001 DzU
o organizacji działań rządu, organów administracji państwowej i państwowych
organizacji budżetowych wraz z późniejszymi zmianami. Dla celów Strategii
Finansowania za organizacje administracji państwowej uważane są także: Koleje
Republiki Słowackiej (ŽSR), Słowacka Spółka Kolejowa ZSSK, Słowacka Państwowa
Spółka Autostradowa (NDS, a.s.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociálna
poisťovňa), Poczta Słowacka (Slovenská pošta, a.s.), Słowackie Przedsiębiorstwo
Wodociągowe (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica)



pozostałe podmioty administracji publicznej
o publiczne szkoły wyższe oraz pozostałe podmioty, które są zapisane oraz ujęte
w rejestrze zgodnie z 1 § 3 ustawy nr 523/2004 DzU o zasadach budżetowania
administracji publicznej oraz o zamianie i uzupełnieniu niektórych ustaw
z późniejszymi zmianami; stowarzyszenia osób prawnych z administracji publicznej
oraz publiczne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych z wyjątkiem gmin, wyższych
jednostek terytorialnych oraz organizacji administracji państwowej;
o gminy/ wyższe jednostki terytorialne, organizacje budżetowe utworzone przez gminę/
wyższą jednostkę terytorialną;



organizacje pozarządowe/non-profit
o na przykład: organizacje non-profit założone w myśl ustawy nr 213/1997 Dz.U.
o organizacjach non-profit świadczących usługi dla społeczności lokalnej
z późniejszymi zmianami; organizacje kościelne i wyznaniowe zarejestrowane zgodnie
z ustawą nr 308/1991 Dz.U. o swobodzie wyznaniowej oraz o statusie Kościoła
i organizacji wyznaniowych z późniejszymi zmianami; stowarzyszenia utworzone
w myśl ustawy nr 83/1990 DzU o stowarzyszeniach obywateli z późniejszymi
zmianami; fundacje w myśl ustawy nr 34/2002 Dz.U. o fundacjach oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami; fundusze nieinwestycyjne zgodnie
z ustawą nr 147/1997 Dz.U. o funduszach nieinwestycyjnych oraz o uzupełnieniu
ustawy Rady Narodowej RS nr 207/1996 Dz.U. z późniejszymi zmianami.



sektor prywatny poza schematami pomocy publicznej
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Strategia Finansowania Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres programowania 2014-2020
zatwierdzona przez rząd RS.
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Poziom dofinansowania z budżetu państwa RS
Poziom dofinansowania z budżetu państwa RS dla poszczególnych grup podmiotów prezentuje
poniższa tabela.
Tabela 1. Poziom dofinansowania beneficjentów z RS z budżetu państwa
Typ podmiotu

EFRR

Dofinansowanie z budżetu
państwa RS

Wkład
własny

organizacje administracji państwowej

85%

15%

0%

pozostałe podmioty administracji
publicznej
gminy / wyższe jednostki terytorialne,
organizacje budżetowe utworzone
przez gminę/ wyższą jednostkę
terytorialną
organizacje pozarządowe/non-profit

85%

10%

5%

85%

10%

5%

85%

10%

5%

sektor prywatny poza schematami
pomocy publicznej

85%

5%

10%

Dofinansowania z budżetu państwa nie otrzymają podmioty realizujące projekty w ramach pomocy
publicznej. Powyższe obowiązuje przy założeniu, że maksymalna intensywność pomocy publicznej
jest równa maksymalnej intensywności pomocy finansowej z UE. W przypadku, jeżeli maksymalna
intensywność pomocy publicznej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych
objętych danym przeznaczeniem pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy
finansowej z UE przeznaczonej na sfinansowanie tych samych wydatków kwalifikowalnych,
wówczas ta różnica może zostać dofinansowana z budżetu państwa.
Co do zasady dofinansowanie z budżetu państwa RS nie obejmuje również projektów, w ramach
których wydatki kwalifikowalne są objęte pomocą de minimis. Powyższa sytuacja zachodzi
w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielonej na sfinansowanie wydatków
kwalifikowalnych objętych ww. pomocą jest równa poziomowi dofinansowania w ramach
programu (85%).
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