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Test štátnej pomoci
Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os

7. Informačná spoločnosť

Kód výzvy

Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP

Názov žiadateľa a jeho
právna forma
Kontrolná otázka

Mesto Dubnica nad Váhom, obec so štatútom mesta

1. Je možné aktivity
projektu, alebo činnosti
podporené projektom,
ktoré žiadateľ vykonáva
alebo plánuje
vykonávať kvalifikovať
ako činnosti
„nehospodárskeho“
charakteru v zmysle
pravidiel štátnej
pomoci?1 2

áno

A/N/NA Bližšia špecifikácia odpovede
Žiadateľ, mesto Dubnica nad Váhom, je podľa § 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení definovaný ako samostatný
územný samosprávny a správny celok, ktorý za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a potreby jej obyvateľov.
Podľa kapitoly 3.6 Štátna pomoc Systému riadenia EŠIF sa
hospodárskou činnosťou rozumie každá činnosť, ktorá
spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.
Mesto Dubnica nad Váhom sa v rámci predkladaného
projektu „Moderné technológie pre moderné mesto“ bude
uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom aktivity: E. „Podpora budovania
inteligentných miest a regiónov“. V rámci tejto aktivity
projektu bude žiadateľ riešiť nasledovné aktivity/činnosti:
regulácia dopravy, manažment statickej dopravy, lokálne
environmentálne
ukazovatele,
intenzitu
osvetlenia
a energetickú efektívnosť
Všetky činnosti, ktoré sa plánujú realizovať na základe
predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, budú
prístupné pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta
Dubnica nad Váhom bez poplatkov a budú slúžiť k zlepšeniu
kvality ich života. Z uvedeného dôvodu činnosti podporené
projektom sú nehospodárskeho charakteru, nakoľko
žiadateľ tovary a/alebo služby, získané a nadobudnuté
projektom, nebude ponúkať na trhu.

Pozri napr. kapitola 3.6 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov:
http://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
2
V prípade ak nie je možné jasne a jednoznačne identifikovať, či charakter oprávnených aktivít projektu
predstavuje štátnu pomoc, odporúčame žiadateľovi kontaktovať SO OPII.
1
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2. Je možné oprávnené
aktivity projektu, alebo
činnosti podporené
projektom, ktoré
žiadateľ vykonáva
alebo plánuje
vykonávať kvalifikovať
ako „hospodárske
činnosti3“ v zmysle
pravidiel štátnej
pomoci?

Vyberte
položku.

irelevantné

3. Sú splnené všetky
irelevantné
kritéria (kumulovane)
definované článkom
107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní EÚ:
a) prevod verejných
zdrojov a pripísateľnosť
štátu,
b) ekonomické
zvýhodnenie príjemcu
pomoci,
c) selektívnosť poskytnutej
pomoci,
d) narušenie hospodárskej
súťaže alebo hrozba
narušenia hospodárskej
súťaže a vplyv na
vnútorný obchod medzi
členskými štátmi?
4. Iné relevantné údaje podľa zváženia žiadateľa: irelevantné
VYHODNOTENIE

nie je štátna pomoc

Meno Priezvisko štatutárneho zástupcu (splnomocnenej osoby), Dátum: 13.05. 2020
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