1. Prílohy
Informácie v jednotlivých tabuľkách sa môžu na seba vzájomne odkazovať. Za tým účelom majú riadky uvádzané v tabuľkách svoje jednoznačné
identifikátory s navrhovaným prefixom, tak aby sa zabezpečila unikátnosť identifikátora vo všetkých spracovávaných prílohách. Postupnosť a integritu
(pri odkazovaní) identifikátorov navrhuje samotný spracovateľ.

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1 Test štátnej pomoci
Test štátnej pomoci
Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Tabuľka 1Test štátnej pomoci
Poznámka: Tabuľka sa negeneruje, treba ju vyplniť manuálne.
ID

Kontrolná otázka

A/N/NA

Bližšia špecifikácia odpovede

1

Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v
danej výzve kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho"
charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

N

2

Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v
danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v zmysle
pravidiel štátnej pomoci?

A

Poskytovanie služieb v oblasti širokopásmového pripojenia je vo
všeobecnosti považované za hospodársku činnosť.

3

Sú splnené všetky 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?

A

Poskytovanie uvedenej služby bezplatného WiFi pripojenia zvýši
kvalitu života obyvateľov vo vidieckych oblastiach ako aj v mestách
tým, že umožní aj obyvateľom s nízkymi príjmami prístup k internetu
ako aj napr. k elektronickému zdravotníctvu a elektronickej verejnej
správe. Vzhľadom na to, že ide o bezplatné poskytovanie takejto
služby (a teda ho nie je možné zabezpečiť podnikmi za bežných
trhových podmienok najmä čo sa týka ceny), je možné tieto služby
označiť ako služby vo všeobecnom hospodárskom záujme.

4

Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre
služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle
rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru
služby: a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol
poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme
a tieto záväzky boli jasne definované,
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia
boli vopred určené objektívnym a transparentným
spôsobom ,
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie
všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri plnení
záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom
súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk ,
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov
služieb vo verejnom záujme neuskutočnil prostredníctvom
výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška
nevyhnutnej kompenzácie je určená na základe analýzy
výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a
primerane vybavený prostriedkami vynaložil pri realizácii
týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj
primeraný zisk pri realizácii týchto záväzkov?

N

5

Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať
v rámci podmienok minimálnej pomoci?

A

Prílohou výzvy bude vypracovaná Schéma pomoci de minimis.

Vyhodnotenie

Ide o
poskytovanie
služieb vo
všeobecnom
hospodárskom
záujme
(SVHZ), ktoré
spadajú pod
pomoc de
minimis pre
SVHZ.

