Schéma na podporu rodinného podnikania (2017 – 2020)
(schéma pomoci de minimis)

Rozsah pôsobnosti Schémy:
1.

Pomoc sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem:
a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré
sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013
o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia
nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 104/2000;
b) pomoci
poskytovanej
podnikom
pôsobiacim
v
oblasti
prvovýroby
poľnohospodárskych výrobkov;
c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:,
- ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov
kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými
podnikmi,
- ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie
a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi
s vývoznou činnosťou;
e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred
dovážaným;

2.

Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v ods. 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku schémy
a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti,
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 a tejto schémy,
vzťahuje sa Nariadenie komisie (EÚ) č. 1407/2013 a táto schéma na pomoc poskytovanú
v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že
dotknutý príjemca zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností
alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu
pôsobnosti Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 a tejto schémy neboli podporované z
pomoci de minimis poskytovanej v súlade s Nariadením komisie (EÚ) č. 1407/2013 a touto
schémou.

3.

Táto schéma sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Zoznam odvetví poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, na ktoré pomoc nemôže byť
poskytnutá:
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PRÍLOHA I
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
ZOZNAM,
na ktorý odkazuje čl. 32 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
Číslo podľa Bruselského názvoslovia
KAPITOLA l živé zvieratá
KAPITOLA 2 mäso a vnútornosti
KAPITOLA 3 ryby, ulitníky a mäkkýše
KAPITOLA 4 mliečne výrobky, vajcia, prírodný med
KAPITOLA 5
05.04 - črevá, mechúre, zvieracie žalúdky (okrem rýb) a ich časti
05.15 - zvieracie produkty nešpecifikované v inej kategórii, mŕtve zvieratá kapitoly l alebo 3,
nevhodné na konzumáciu
KAPITOLA 6 živé stromy a iné rastliny, cibule, korene a pod., rezané kvety a ozdobné lístie
KAPITOLA 7 jedlá zelenina a určité druhy koreňov a hľúz
KAPITOLA 8 jedlé ovocie a orechy, kôra melónov a citrusových plodov
KAPITOLA 9 káva, čaj a korenia, okrem mäty (kateg. č. 09.03)
KAPITOLA 10 obilné vločky
KAPITOLA 11 mlynárske produkty, slad a škroboviny, lepok, INU-LIN
KAPITOLA 12 olejnaté semená a plody, rozličné zrná, semená a ovocie, priemyselné a liečivé
rastliny, slama a krmivá
KAPITOLA 13 pektín predtým 13.03
KAPITOLA 15
15.01 - masť a iný vyškvarený bravčový tuk, vyškvarený hydinový tuk
15.02 - nevyškvarený tuk z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, loj z takéhoto tuku
15.03 - stearín z bravčovej masti, oleostearín a stearín z loja; olej z bravčovej masti, olejínový
olej, olej z loja, neemulzovaný alebo miešaný či spracovaný inak
15.04 - tuky a oleje z rýb a morských cicavcov rafinované aj nerafinované
15.07 - pripravené rastlinné tuky a oleje tekuté a tuhé, surové, rafinované alebo čistené
15.12 - živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované, nerafinované, ale
ďalej nespracované
15.13 - margarín, imitácia bravčovej masti alebo inak pripravené jedlé tuky
15.17 - zvyšky, ktoré vznikajú pri spracovaní mastných látok živočíšnych alebo rastlinných
voskov
KAPITOLA 16 prípravky z mäsa, rýb, ulitníkov alebo mäkkýšov
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KAPITOLA 17
17.1 - repný cukor, trstinový cukor, tuhý
17.2 - iný cukor; cukrové sirupy, umelý med (miešaný a nemiešaný s prírodným medom);
karamel
17.03 - melasa odfarbená alebo nie
17.05(*) - cukor s príchuťami alebo farbený cukor; sirupy a melasa bez ovocných štiav s
obsahom pridaného cukru v ľubovoľnom množstve
KAPITOLA 18
18.1 - kakaové bôby, celé, lámané, surové alebo smažené
18.2 - kakaové SHEELS, šúpolie, šupy a odpad
KAPITOLA 20 prípravky zo zeleniny, ovocia a iných rastlinných častí
KAPITOLA 22
22.04 - vínový mušt, v procese kvasenia, alebo so zastaveným kvasením iným spôsobom ako
pridaním alkoholu
22.05 - víno a čerstvé hrozno; vínový mušt so zastaveným kvasením pridaním alkoholu
22.07- iné kvasené nápoje (napr. jablčné víno, hruškový mušt a medovina
22.08(*) 22.09 (*) - etylalkohol a neutrálne destiláty denaturované a nedenaturované všetkých
stupňov, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I tejto zmluvy
s výnimkou likérov a iných alkoholických nápojov a zložených alkoholických
preparátov (označovaných ako „koncentrované extrakty" na výrobu nápojov)
22.10 (*) - ocot a octové náhrady
KAPITOLA 23 potravinárske zvyšky a odpad; spracované krmivo pre zvieratá
KAPITOLA 24
24.01 - nespracovaný tabak, tabakový odpad
KAPITOLA 45
45.01 - prírodný korok, nespracovaný, drvený, granulovaný alebo
mletý; korkový odpad
KAPITOLA 54
54.01 - ľan, čerstvý alebo spracovaný ale nepradený, ľanová priadza a odpad (vrátane
ťahaných a ľanových kobercov)
KAPITOLA 57 pravé konope (Cannabis sativa), surové a spracované, ale nepradené; priadza
a odpad pravého konope (vrátane ťahaných a ľanových kobercov a povrazov/lán).
_________________________________________________________________________________________________________________

(*) Názov doplnený podľa čl. l Predpisov č. 7 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva
z 18. decembra. 1959 (Official Journal No. 7, 30. 1. 1961, str. 71 - osobitné vydanie (anglické
vydanie), 1959-1962, str. 68).

