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Zásady spolufinancovania projektov slovenských partnerov z prostriedkov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky

Prijímatelia zo Slovenskej republiky (SR) môžu na realizáciu projektu v rámci programu získať okrem
finančného príspevku z EFRR aj podporu zo štátneho rozpočtu. Úroveň spolufinancovania zo štátneho
rozpočtu SR závisí od typu prijímateľa1. Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR môžu dostať
nižšie uvedené subjekty:


organizácie štátnej správy
o



ostatné subjekty verejnej správy
o

verejné vysoké školy a ostatné subjekty, ktoré sú zapísané v registri podľa čl. 1 § 3
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; združenia právnických
osôb z verejnej správy a verejné zdravotné poisťovne okrem obci, vyšších územných
celkov a organizácii štátnej správy;



obec/vyšší územný celok, príp. rozpočtová organizácia alebo príspevková
zriadená obcou/vyšším územným celkom



mimovládna/nezisková organizácia
o



1

ústredné orgány štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, štátne
rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie. Pre účely stratégie
financovania1 sa za organizácie štánej správy pokladajú aj následujúce organizácie:
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Železničná spoločnosť Slovensko a.s. (ZSSK),
Národná diaľničná spoločnosť (NDS, a.s.), Sociálna poisťovňa, Slovenská pošta, a.s.,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica

organizácia

napríklad: neziskové organizácie zriadené v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov; cirkevné a náboženské organizácie zaregistrované podľa zákona
č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov; združenia zriadené podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov; nadácie v zmysle
zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov; neinvestičné fondy podľa zákona č. 147/1997 Z.z.
o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020
prijatá vládou SR.

Úroveň spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR
Úroveň spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR pre jednotlivé skupiny subjektov predstavuje
nižšie uvedená tabuľka.
Tabuľka 1.Úroveň spolufinancovania prijímateľov zo SR zo štátneho rozpočtu SR.
EFRR

Finančný príspevok
zo štátneho
rozpočtu SR

Vlastný vklad

Organizácie štátnej správy

85%

15%

0%

Ostatné subjekty verejnej správy

85%

10%

5%

Obec/VÚC a rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie zriadené
obcou/VÚC

85%

10%

5%

Mimovládne /neziskové organizácie

85%

10%

5%

Súkromný sektor mimo schém štátnej
pomoci

85%

5%

10%

Typ subjektu

Úroveň spolufinancovania prijímateľov zo SR zo štátneho rozpočtu SR uvedená v tabuľke zároveň
určuje aj maximálne úrovne spolufinancovania pre prijímateľov v rámci schém minimálnej pomoci.
Maximálna intenzita pomoci pre prijímateľov zo SR v rámci schém minimálnej pomoci
je v závislosti na type subjektu určená na 100%, resp. 95%, resp. 90%.
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu sa neposkytuje subjektom, ktoré realizujú projekty
v rámci schém štátnej pomoci. Vyššie uvedené platí za predpokladu, že maximálna intenzita štátnej
pomoci je rovná maximálnej intenzite finančnej pomoci. V prípade, ak maximálna intenzita štátnej
pomoci určenej na financovanie oprávnených výdavkov zahrnutých v danom účele pomoci
nepresahuje maximálnu intenzitu finančného príspevku určeného na financovanie tých istých
oprávnených výdavkov, tento rozdiel môže byť financovaný zo štátneho rozpočtu.

