
 
 

FOND NA PODPORU ŠPORTU 

podľa § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“), Schémy štátnej pomoci na podporu 
profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II., SA.64148 
(2021/N) (ďalej len „schéma štátnej pomoci“) a  Schémy minimálnej pomoci na podporu športu v 
súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 -II., DM 23/2021 (ďalej len „schéma de minimis") 

 

 

 

vyhlasuje 

 

 

 

 

 

 

VÝZVU 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby 

č. 2021/003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 08. 2021 

Dátum uzavretia výzvy: 06. 09. 2021 
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1. CIEĽ VÝZVY 

 

Cieľom výzvy je poskytnúť oprávneným žiadateľom finančné prostriedky na úhradu časti nákladov, ktoré im 
vznikli a vzniknú v oprávnenom období stanovenom výzvou, počas ktorého bola a je činnosť profesionálnych 
športových klubov významne ovplyvnená opatreniami slovenských orgánov v súvislosti so zamedzením 
šírenia pandémie COVID-19 v dôsledku obmedzení pre športové podujatia. Finančný príspevok poskytovaný 
v rámci tejto výzvy predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a zákona. 

 

2. POSKYTOVATEĽ 

 

Poskytovateľom je Fond na podporu športu (ďalej aj ako „poskytovateľ“ alebo „Fond“) 

Adresa: Stromová 9, 831 01 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava 

Webové sídlo: www.fondnapodporusportu.sk 

e-mailová adresa: profikluby@fnps.sk  

 

Vykonávateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej aj ako „vykonávateľ“ alebo „SIEA“) 

Adresa: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

Webové sídlo: www.siea.sk 

e-mailová adresa: sport@siea.gov.sk  

Tel.: +421 2/5824 8111, +421 908 988 629 

 

Vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom a vykonávateľom upravuje Zmluva o spolupráci a poverení 
výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na základe schém pomoci na podporu športu v 
súvislosti s ochorením COVID-19 – II. zo dňa 16. 08. 2021.  

 

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 

 

Oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby, t. j. športové kluby podľa § 15 zákona o športe1 
so sídlom na území SR, ktoré sa zúčastňovali nasledujúcich profesionálnych ligových súťaží2 počas 
oprávneného obdobia: 

 

Športové odvetvie Názov súťaže 

hokej TIPOS extraliga (hokej – muži) 

ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) 

 
1 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 resp. ich predchodcov alebo nástupcov spadajúcich do oprávneného obdobia. 
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Slovenská hokejová liga (muži) 

futbal FORTUNA Liga (futbal – muži) 

II. futbalová liga (muži) 

hádzaná SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži) 

MOL Liga (hádzaná – ženy) 

volejbal Extraliga muži (volejbal) 

Extraliga ženy (volejbal) 

basketbal Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal) 

Extraliga ženy (basketbal – ženy) 

 

Uvedené profesionálne športové kluby sa na účely tejto výzvy považujú za podniky3 v zmysle článku 107 ods. 
1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to bez ohľadu na ich spôsob financovania, veľkosť4 a právnu formu, 
t. j. v rámci výzvy sú oprávnené kluby, ktoré sú právnickými osobami – podnikateľmi (napr. s.r.o., a.s. a pod.) 
ako aj kluby, ktoré sú právnickými osobami – nepodnikateľmi (napr. občianske združenia).  

 

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: 

1. nemá povinnosť vrátiť štátnu pomoc na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc 
označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom5, 

2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 

4. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

5. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie, 

6. spĺňa podmienky stanovené v príslušnej schéme pomoci, 

7. v prípade pomoci poskytovanej podľa Schémy štátnej pomoci, žiadateľ, ktorý je stredným alebo veľkým 
podnikom, spĺňa podmienku, že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách6. V prípade, že žiadateľ je mikro alebo malým 
podnikom, spĺňa podmienku, že nedostal pomoc na záchranu7 ani pomoc na reštrukturalizáciu8, 

8. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora9. 

 

 
3 t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá 
činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. 
4 t. j. mikro, malé, stredné aj veľké podniky. 
5Ako je uvedené v rozsudku Súdneho dvora EÚ z 9. marca 1994 vo veci TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Spolkovej republike Nemecko, C-
188/92, ECLI:EU:C:1994:90. 
6Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 
108 zmluvy v platnom znení. 
7 Prípadne ak takúto pomoc na záchranu dostal, v čase poskytnutia pomoci na základe tejto výzvy už vrátil príslušný úver alebo vypovedal príslušnú 
záruku. 
8 Prípadne ak takúto pomoc na reštrukturalizáciu dostal, v čase poskytnutia pomoci podľa tejto výzvy už nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu 
9Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1 až 7 formou čestného vyhlásenia 
prostredníctvom systému fnps.egrant.sk. Podmienku uvedenú v bode 8 vykonávateľ overuje v registri 
partnerov verejného sektora, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.rpvs.gov.sk/rpvs/, a to výlučne u tých 
žiadateľov, u ktorých výška pomoci presahuje 100 000 EUR. 

 

4. ĎALŠIE PODMIENKY VÝZVY 

 

4.1 VÝBER SCHÉMY POMOCI 

Mimoriadna podpora sa poskytuje podľa dvoch schém pomoci: 

Ø Schémy de minimis – je otvorená pre všetkých žiadateľov, bez ohľadu na ich veľkosť a môžu sa v nej 
uchádzať o pomoc aj podniky v ťažkostiach; 

Ø Schémy štátnej pomoci – je otvorená pre mikro, malé podniky a v prípade stredných a veľkých 
podnikov, len ak tieto podniky nie sú v ťažkostiach k 31.12.2019. 

 

Prehľad žiadateľov oprávnených v rámci jednotlivých schém je uvedený v tabuľke nižšie: 

 

Definícia mikro, malého a stredného podniku je uvedená v Prílohe I všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách.10 

Definícia podniku v ťažkostiach je uvedená v článku 2 bod 18 všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách. 11  

Žiadateľ si môže overiť túto skutočnosť vyplnením testu podniku v ťažkostiach, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy 
a je zverejnený na webovom sídle Fondu, v rámci dokumentácie výzvy.  

 

UPOZORNENIE: 

Žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie príspevku len v rámci jednej schémy pomoci. 

 

4.2 OPRÁVNENÉ OBDOBIE 

Oprávnené obdobie je na účely tejto výzvy vymedzené od 1.1.2021 do 30.6.2021.  

 

4.3 OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

 
10 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.  
11 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. 

Žiadateľ Schéma štátnej pomoci Schéma de minimis 

Mikro a malý podnik ü  ü  

Stredný a veľký podnik, ktorý nie je v ťažkostiach 
k 31.12.2019 ü  ü  

Stredný a veľký podnik, ktorý je v ťažkostiach 
k 31.12.2019 X ü  
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Za oprávnené náklady sa považujú: 

a) mzdové náklady profesionálnych športovcov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v pracovnoprávnom 
vzťahu alebo v inom obdobnom pomere12 v limite do 1 650 EUR mesačne na jedného športovca, 

b) náklady na služby profesionálnych športovcov ako samostatne zárobkovo činných osôb, a to v limite 
do 1 650 EUR mesačne na jedného športovca13, 

c) náklady na služby športových odborníkov,14 ktorí vykonávajú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu 
alebo v inom obdobnom pomere, a to v limite do 1 650 EUR mesačne na jedného športového 
odborníka, 

d) náklady na služby športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných osôb a náklady na 
služby športových odborníkov zabezpečované dodávateľským spôsobom, a to v limite do 1 650 EUR 
mesačne na jedného športového odborníka. 

Všetky náklady v oprávnenom období musia vzniknúť v súvislosti s  prípravou a/alebo účasťou na 
športových podujatiach všetkých športových súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú akékoľvek družstvá 
športového klubu, vrátane európskych a národných pohárových súťaží (ďalej len „ligové a pohárové súťaže“) 
a v súvislosti s prevádzkou klubu. Prípravou na účasť na športových súťažiach v zmysle prvej vety sa 
v oprávnenom období rozumie vykonávanie športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona o športe. 

Všetky oprávnené náklady musia vzniknúť počas oprávneného obdobia. 

Oprávnené náklady žiadateľ uvedie priamo v žiadosti, ktorá sa podáva prostredníctvom systému 
fnps.egrant.sk.     

 

Za neoprávnené náklady sa považujú: 

a) náklady, na ktoré bola žiadateľovi poskytnutá pomoc alebo na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie 
pomoci v rámci iných podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19, a to aj v prípade, že sú tieto 
náklady uvedené medzi oprávnenými nákladmi; neoprávneným nákladom nie je náklad, ktorý bol 
uhradený príjemcovi z iných podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19, avšak poskytnutá 
podpora bola vrátená z dôvodu, že tento náklad nemal byť predmetom úhrady, 

b) daň z pridanej hodnoty (DPH), ak si príjemca môže uplatniť jej odpočítanie. 

 

4.4 VÝŠKA A INTENZITA POMOCI 

Príspevok sa poskytuje na pokrytie časti nákladov, ktoré vznikli žiadateľovi počas oprávneného obdobia, 
v čase obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19. 

Intenzita pomoci je 100 % oprávnených nákladov. 

Maximálna výška príspevku pre jednotlivé športové súťaže je uvedená v tabuľke nižšie: 

Názov súťaže Maximálna celková výška príspevku pre 
profesionálny športový klub 

TIPOS extraliga (hokej –  muži) 500 000 EUR 

ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) 500 000 EUR 

Slovenská hokejová liga (muži) 150 000 EUR 

 
12 Napr. podľa § 35 zákona o športe. 
13 V prípade športovcov vykonávajúcich športovú činnosť pre prijímateľa ako samostatne zárobkovo činné osoby. 
14 Podľa § 6 zákona o športe. 
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FORTUNA Liga (futbal –  muži) 500 000 EUR 

II. futbalová liga (muži) 150 000 EUR 

SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná –  muži) 75 000 EUR 

MOL Liga (hádzaná – ženy) 60 000 EUR 

Extraliga muži (volejbal) 75 000 EUR 

Extraliga ženy (volejbal) 60 000 EUR 

Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal) 75 000 EUR 

Extraliga ženy (basketbal –  ženy) 60 000 EUR 

 

Zároveň musí byť dodržaná maximálna výška pomoci podľa jednotlivých schém pomoci uvedená 
v tabuľke nižšie: 

Schéma pomoci Maximálna celková výška pomoci 

Schéma de minimis 200 000 EUR15 pre jediný podnik16 počas obdobia 3 fiškálnych 
rokov 

Schéma štátnej pomoci 1 800 000 EUR17 pre podnik na úrovni hospodárskej jednotky18 

 

Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. 

 

5. SPÔSOB PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ  

 

Žiadateľ je povinný vyplniť a odoslať formulár žiadosti vrátane všetkých povinných príloh 
prostredníctvom systému fnps.egrant.sk.    

Žiadateľ je zároveň povinný predložiť takto vyplnený a odoslaný formulár žiadosti vrátane všetkých 
povinných príloh v písomnej forme na korešpondenčnú adresu vykonávateľa alebo prostredníctvom 
elektronickej schránky vykonávateľa.      

Najneskorší termín na predloženie žiadosti vrátane povinných príloh prostredníctvom systému 
fnps.egrant.sk, ako aj v písomnej forme (poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky 

 
15 Celková výška pomoci príjemcovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu 
obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú 
dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento 
podnik uplatní za predpokladu, že príjemca zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby 
podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej 
nákladnej dopravy. 
16 Jediný podnik je definovaný v čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8) v platnom znení. 
17 Celková výška pomoci podľa tejto schémy nesmie prekročiť sumu 120 000 EUR pre podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry alebo sumu 
100 000 EUR pre podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne 
sumy, príjemca vhodnými prostriedkami, ako je napríklad oddelenie účtov, zabezpečí, aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby 
sa neprekročila celková maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, nemala 
by sa prekročiť celková maximálna suma 120 000 EUR na podnik. 
18Za podnik sa považuje hospodárska jednotka. Jednu hospodársku jednotku tvoria aj viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely 
a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenia. 
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vykonávateľa) je 06.09.2021. Predloženie žiadosti iba jedným z uvedených spôsobov nie je postačujúce, 
a takáto žiadosť nebude považovaná za predloženú. 

 

Postup pri predkladaní žiadosti prostredníctvom systému fnps.egrant.sk 

1. Žiadateľ sa v systéme fnps.egrant.sk zaregistruje, vyplní formulár a vloží/nahrá do systému všetky 
povinné prílohy.  

2. Po vyplnení formuláru a vložení/nahratí príloh žiadateľ zvolí spôsob odoslania „Odoslať formulár“.  

 

Postup pri predkladaní žiadosti v písomnej forme  

Žiadateľ po odoslaní žiadosti prostredníctvom systému fnps.egrant.sk predloží žiadosť spolu s povinnými 
prílohami vykonávateľovi v listinnej forme alebo v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej 
schránky vykonávateľa, pričom postupuje nasledovne:  

1. Pri listinnej forme, t. j. zaslanie žiadosti poštovou prepravou alebo inou prepravou: 

i. Žiadateľ odoslanú žiadosť cez systém fnps.egrant.sk vytlačí prostredníctvom „Vytlačiť 
formulár“ a tú podpíše v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo v inom obdobnom 
registri preukazujúcom spôsobom konania za žiadateľa.  

ii. Žiadosť spolu s povinnými prílohami vloží do nepriehľadného obalu, ktorý označí 
nasledovne:  

„Žiadosť o poskytnutie príspevku – COVID – šport – NEOTVÁRAŤ“. 

iii. Žiadateľ zabezpečí doručenie žiadosti na korešpondenčnú adresu vykonávateľa:  

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sekcia inovácií Bajkalská 27 

827 99 Bratislava 

2. Pri elektronickej forme, t. j. zaslanie žiadosti prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk 
do elektronickej schránky vykonávateľa: 

i. Žiadateľ odoslanú žiadosť cez fnps.egrant.sk uloží do svojho počítača. Podpísanú žiadosť 
kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa zasiela 
žiadateľ  spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky vykonávateľa. 

 

Žiadosť obsahuje:  

• identifikačné údaje profesionálneho športového klubu; 

• veľkostnú kategóriu žiadateľa (mikro, malý, stredný, veľký podnik); 

• výšku žiadaného príspevku; 

• IBAN žiadateľa; 

• čestné vyhlásenia žiadateľa.  

 

Žiadatelia môžu komunikovať s poskytovateľom, príp. s vykonávateľom prostredníctvom emailovej adresy: 
profikluby@fnps.sk, resp. na tel. číslach: +421 2/5824 8111, +421 908 988 629. 
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UPOZORNENIE: 

Žiadatelia, ktorí sú strednými alebo veľkými podnikmi a zároveň boli podnikmi v ťažkostiach k 31.12.2019 sa 
môžu o pomoc uchádzať len v rámci schémy de minimis. 

 

Žiadosti bude možné predkladať od 23.08.2021 do 06.09.2021. 

 

6. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI  

 

Posudzovanie predložených žiadostí vykonáva vykonávateľ. Vykonávateľ vykoná kontrolu úplnosti 
predloženej žiadosti vrátane všetkých povinných príloh stanovených vo výzve. V prípade žiadostí, ktoré sú 
neúplné, alebo nezodpovedajú podmienkam príslušnej schémy pomoci a výzvy, vykonávateľ vyzve žiadateľa 
na doplnenie žiadosti. Lehota na doplnenie žiadosti na základe výzvy na doplnenie žiadosti nesmie byť 
kratšia ako 5 pracovných dní a bude stanovená vykonávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných 
doplňujúcich údajov vo výzve na doplnenie žiadosti.  

Vykonávateľ je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa dodatočné informácie 
súvisiace so žiadosťou.  

V prípade, že úplná žiadosť spĺňa podmienky poskytnutia pomoci stanovené v príslušnej schéme pomoci a 
výzve, vykonávateľ odporučí poskytovateľovi žiadosť schváliť, vrátane uvedenia výšky pomoci; v opačnom 
prípade vykonávateľ odporučí poskytovateľovi žiadosť neschváliť.  

Poskytovateľ poskytne príspevok žiadateľovi na základe rozhodnutia správnej rady Fondu o schválení žiadosti. 
Za dátum poskytnutia pomoci sa považuje dátum vydania rozhodnutia. V rozhodnutí o schválení žiadosti 
bude uložená povinnosť profesionálneho športového klubu predložiť na požiadanie doklady preukazujúce 
skutočnú výšku oprávnených nákladov, ako aj doklady potrebné na posúdenie veľkostnej kategórie 
podniku a podniku v ťažkostiach (ak relevantné v rámci príslušnej schémy pomoci). 

V prípade neschválenia žiadosti, poskytovateľ zašle žiadateľovi rozhodnutie správnej rady Fondu 
o neschválení žiadosti. Dôvodom neschválenia žiadosti môže byť napríklad nesplnenie podmienok 
na poskytnutie pomoci stanovených v príslušnej schéme pomoci a výzve, duplicita žiadostí, predloženie 
žiadosti v rámci obidvoch schém pomoci, a pod. 

 

7. ROZPOČET 

 

Na výzvu je určená suma 8 000 000 EUR z prostriedkov Fondu. 

 

8. KONTROLA 

 

Kontrola poskytnutého príspevku sa vykonáva podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Poskytovateľ, vykonávateľ, resp. iné orgány oprávnené na výkon kontroly sú oprávnené vyžiadať si od 
profesionálneho športového klubu, prípadne tretích osôb dokumentáciu potrebnú na výkon kontroly 
poskytnutého príspevku. 
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Ak sa zistí porušenie pravidiel stanovených v príslušnej schéme pomoci alebo sa preukáže nepravdivosť 
vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie príspevku, profesionálny športový klub je povinný 
poskytnutý príspevok vrátiť. 

 

9. ZMENA VÝZVY 

 

Fond môže výzvu zmeniť alebo upraviť do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí, a to prostredníctvom 
oznamu zverejneného na webovom sídle www.fondnapodporusportu.sk. 

 

10. PRÍLOHY VÝZVY 

 

1. Test podniku v ťažkostiach 

2. Prehľad pomoci de minimis19 

3. Prehľad pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca20  

 

 
19 Obsahuje údaje o akejkoľvek inej minimálnej pomoci, ktorú žiadateľ (ako jediný podnik) prijal počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov 
a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov minimálnej pomoci alebo v rámci iných schém minimálnej pomoci. 
20 Obsahuje údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v 
súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení,  napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v rámci 
Prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom, Dotácia na nájomné (výzva podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca).  


