SARIO
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE
ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU

INVESTIČNÁ POMOC NA SLOVENSKU
OPRÁVNENÉ PROJEKTY
O poskytnutie investičnej pomoci môžu požiadať nové ako aj etablované spoločnosti
v nasledovných typoch projektov:
• priemyselná výroba
• technologické centrum
• kombinovaný projekt priemyselnej výroby a technologického centra
• centrum podnikových služieb

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
V prípade projektov priemyselnej výroby existujú podmienky minimálnej výšky investície,
podielu nového technologického zariadenia na oprávnených nákladoch a tvorby nových pracovných
miest v závislosti od miery nezamestnanosti v danom okrese, žiadanej formy investičnej pomoci
a príslušnosti projektu k prioritnej oblasti sektorovej špecializácie.
—
V prípade expanzií existuje povinnosť nárastu výroby alebo tržieb minimálne o 5%.

Kategorizácia okresov SR na základe miery nezamestnanosti
(Január 2021)

Na poskytnutie investičnej pomoci neexistuje právny nárok a každá žiadosť je posudzovaná
individuálne.
OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Pre účely investičnej pomoci je možné medzi oprávnené započítať náklady vynaložené na:
• nákup pozemkov a budov
• prenájom nových pozemkov a budov
• nákup nového technologického a strojového vybavenia
• nákup nehmotného investičného majetku – patenty, licencie, know–how a pod.
alebo
• mzdové náklady novovytvorených pracovných miest počas obdobia 2 rokov
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FORMY INVESTIČNEJ POMOCI
Investičnú pomoc je možné poskytnúť v nasledujúcich formách (poskytované ex-post):
• úľava na dani z príjmov
• dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
• príspevok na novovytvorené pracovné miesta
• nájom/predaj nehnuteľností za zvýhodnenú cenu
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*V Bratislavskom kraji nie je možné poskytnúť
investičnú pomoc.

Technológie, ktoré majú byť začlenené do oprávnených nákladov, musia byť nové t.j.
vyrobené nie skôr ako dva roky pred obstaraním a obstarané za trhových podmienok
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Investor má na realizáciu projektu maximálne 5 rokov (v prípade veľkých projektov je to 7 rokov).
V prípade tvorby pracovných miest má investor na ich vytvorenie maximálne 8 rokov (v prípade
veľkých projektov je to 10 rokov).
Práce na projekte môžu začať najskôr po podaní žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo
hospodárstva.
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Min. výška
investície

Min. výška
investície

Min. výška investície/
počet nových prac. miest

Min. výška
investície

Minimálny podiel
nových technológií
na investícii

Dotácia**

Úľava na dani
z príjmov

Príspevok na
novovytvorené pracovné
miesta

Nájom/predaj nehnuteľnosti
za zvýhodnenú cenu

A

60%

iba pre
prioritné oblasti

3 mil. €

neposkytuje sa

3 mil. €

B

50%

15 mil. €

1,5 mil. €

1,5 mil. €/100

1,5 mil. €

C

40%

10 mil. €

0,75 mil. €

0,75 mil. €/50

0,75 mil. €

D

30%

0,5 mil. €

0,1 mil. €

0,1 mil. €/10

0,1 mil. €

*V prípade, že prijímateľom pomoci je malý a stredný podnik (MSP) sa minimálna výška investície a počet novovytvorených
pracovných miest znižuje na aspoň 1/2. **Minimálna výška investície v prípade žiadania dotácie sa v jednotlivých okresoch líši na
základe príslušnosti k prioritnej oblasti sektorovej špecializácie.

www.sario.sk

TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ
V prípade projektov technologických centier existujú podmienky minimálnej výšky
investície, tvorby nových pracovných miest a minimálneho násobku mzdy ktorá bude
vyplácaná novým zamestnancom v závislosti od žiadanej formy investičnej pomoci
a príslušnosti projektu k prioritnej oblasti sektorovej špecializácie.

INTENZITA POMOCI
Maximálna výška investičnej pomoci vo všetkých typoch projektov predstavuje maximálny podiel
z oprávnených nákladov, ktorý môže byť investorovi schválený vo forme investičnej pomoci.
Bratislavský kraj je vylúčený z poskytovania investičnej pomoci.

Minimálne podmienky pre projekty technologických centier

Maximálne intenzity investičnej pomoci*

Minimálna výška investície

Príslušnosť
k sektorovej
špecializácii

Min. počet
novovytvorených
pracovných miest

Prioritné
oblasti

5

Ostatné
oblasti

10

Min. násobok
priemernej mzdy
v okrese*

2,0
1,7

Dotácia

100 000 €
200 000 €

Úľava
na dani
z príjmov

50 000 €
100 000 €

Príspevok na
novovytvorené
pracovné miesta

50 000 €
100 000 €

25%
neposkytuje
sa
Trnavský
kraj

Minimálne podmienky pre projekty centier podnikových služieb

Minimálna výška investície

Min. násobok
priemernej mzdy
v okrese*

Dotácia

Prioritné
oblasti

10

1,8

100 000 €

Ostatné
oblasti

25

1,5

neposkytuje
sa

Úľava
na dani
z príjmov

Príspevok na
novovytvorené
pracovné miesta

Nájom/predaj
nehnuteľnosti za
zvýhodnenú cenu

0€

0€

0€

0€

0€

0€

* Podmienka sa pre roky 2021 a 2022 automaticky považuje za splnenú.
Pre okresy Košice I – IV sa zohľadňuje najnižšia priemerná mzda.

2

Trenčiansky
kraj

100 000 €

CENTRÁ PODNIKOVÝCH SLUŽIEB
V prípade projektov centier podnikových služieb existujú podmienky minimálnej
výšky investície, tvorby nových pracovných miest a minimálneho násobku mzdy, ktorá
bude vyplácaná novým zamestnancom v závislosti od žiadanej formy investičnej pomoci
a príslušnosti projektu k prioritnej oblasti sektorovej špecializácie.

Min. počet
novovytvorených
pracovných miest

Žilinský
kraj

50 000 €

* Podmienka sa pre roky 2021 a 2022 automaticky považuje za splnenú.
Pre okresy Košice I – IV sa zohľadňuje najnižšia priemerná mzda.

Príslušnosť
k sektorovej
špecializácii

Prešovský
kraj

Nájom/predaj
nehnuteľnosti za
zvýhodnenú cenu

Nitriansky
kraj

35%

Košický
kraj

35%

Banskobystrický
kraj

*V prípade, že prijímateľom pomoci je MSP,
je možné maximálnu intenzitu pomoci navýšiť
o 10—20%

PRIORITNÉ OBLASTI V PROJEKTOCH PRIEMYSELNEJ VÝROBY A TECHNOLOGICKÝCH CENTIER
• výroba potravín
• výroba chemikálií a chemických produktov
• výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
• výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
• výroba elektrických zariadení
• výroba strojov a zariadení i. n.
• výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
• výroba ostatných dopravných prostriedkov
PRIORITNÉ OBLASTI V PROJEKTOCH CENTIER PODNIKOVÝCH SLUŽIEB
• riadenie spoločnosti
• financie
• informačné technológie

Tento materiál má iba informačný charakter. Jeho cieľom nie je poskytovať vyčerpávajúcu
analýzu problematiky investičnej pomoci. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte SARIO
na invest@sario.sk
www.sario.sk

