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JE INVESTIČNÁ POMOC
IBA PRE ZAHRANIČNÉ FIRMY?

Akákoľvek spoločnosť bez ohľadu na sídlo
a krajinu pôvodu má rovnakú možnosť
a rovnaké podmienky na získanie
investičnej pomoci. Prijímateľom je vždy
výlučne slovenská právnická osoba, ktorá
realizuje investíciu v SR a platí dane v SR.
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Firmy podporené
investičnou pomocou
dali prácu viac ako 60 000
ľuďom priamo a množstvu
ďalším nepriamo
v subdodávateľskej sieti.
Za týchto ľudí platia
odvody, podnecujú rozvoj
regiónov, zvyšujú úroveň
služieb a tiež kúpnu silu.
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JE INVESTIČNÁ POMOC
IBA PRE VEĽKÉ FIRMY?

Schéma investičnej pomoci rozlišuje
medzi veľkými podnikmi na jednej strane
a malými a strednými podnikmi (MSP)
na strane druhej. Podmienky na
poskytnutie pomoci sú zvýhodnené pre
MSP. V porovnaní s veľkými podnikmi
sú podmienky pre MSP zredukované
minimálne o 50% a môže im byť
poskytnutá až o 20% vyššia intenzita
investičnej pomoci.
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SMERUJE INVESTIČNÁ POMOC
LEN NA ZÁPADNÉ SLOVENSKO?

Primárny cieľ investičnej pomoci je podporiť
ekonomický rozvoj v menej rozvinutých
regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.
Z tohto dôvodu sú podmienky získania
pomoci nastavené v ich prospech. V roku
2016 boli navyše prijaté opatrenia, ktoré
rozlišujú najmenej rozvinuté okresy a
priznávajú najvýhodnejšie podmienky
investorom, ktorí smerujú práve tam.
Celkovo v rokoch 2002 — 2017 bola takmer
tretina projektov podporená v Košickom
a Prešovskom kraji.
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JE PRAVDA, ŽE INVESTORI
ZOBERÚ POMOC A ODÍDU?

Pomoc sa investorom neposkytuje vopred,
ale až spätne podľa plnenia investičného
zámeru. Investor je povinný investíciu
nielen realizovať, ale následne aj udržať
minimálne počas 5 rokov po ukončení
investície. Ak by nenaplnil zámer alebo by
neudržal prevádzku v požadovanej lehote,
musí pomoc vrátiť spolu so sankčným
úrokom.
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JE PRAVDA, ŽE POSKYTOVANIE
NIE JE TRANSPARENTNÉ?

Celý proces poskytovania investičnej
pomoci je otvorený, prístupný verejnej
kontrole, a v rámci MPK sa k nemu
môže ktokoľvek vyjadriť. Podmienky
pre uchádzačov o investičnú pomoc
sú definované zákonom. Navyše,
schvaľovací proces je viacstupňový,
sú v ňom zahrnuté viaceré ministerstvá
a rozhoduje vláda SR na základe
definovaných objektívnych kritérií.
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JE PRAVDA, ŽE POMOC
POŠKODZUJE LOKÁLNE FIRMY?

Jedným z dôležitých faktorov pri
posudzovaní žiadostí o pomoc je vplyv na
lokálnu konkurenciu kedy sú zvýhodňované
spoločnosti, ktoré z tovarového
a odbytového hľadiska nepredstavujú
pre existujúce slovenské spoločnosti
konkurenciu. Zároveň sa posudzuje aj
miera zapojenia lokálnych spoločností do
dodávateľského reťazca.
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JE PRAVDA, ŽE POMOC
ZAŤAŽUJE ŠTÁTNY ROZPOČET?

Až 47% investičnej pomoci za obdobie
2002 — 2017 bolo poskytnutej vo forme
daňovej úľavy, ktorá nepredstavuje pre
rozpočet SR priamy náklad. Ide o budúce
potenciálne daňové príjmy, ktoré by bez
realizácie investície u nás a následného
dosiahnutia zisku nevznikli a z dlhodobého
hľadiska príjmy do rozpočtu prevyšujú
objem poskytnutej pomoci.
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JE ŠTÁTNA POMOC
ZBYTOČNÁ?

Štátna pomoc je štandardne využívaný
nástroj v EÚ a je plne v súlade s jej
legislatívou. Má výrazný stimulačný účinok
a často ovplyvní konečné rozhodnutie
investora. Bez nej by sme mohli prísť
o významné investície a tým aj o stovky
nových pracovných miest. Pomoc má
význam aj pri smerovaní nových investícií
do menej rozvinutých regiónov SR.

