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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) …/... 

ze dne XXX, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

NÁVRH 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory1, 
a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, 

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení (EU) č. 651/2014 prohlašuje určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem. 

(2) Podniky, které se účastní projektů Evropské územní spolupráce (dále jen „EÚS“) 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/20132 nebo podle [nové 
nařízení o EÚS], se často potýkají s potížemi při financování dodatečných nákladů, 
které jim plynou ze spolupráce s partnery usazenými v různých regionech a různých 
členských státech či třetích zemích. Vzhledem k významu, který Evropské územní 
spolupráci připadá v politice soudržnosti, v jejímž rámci probíhají společná opatření 
a politické výměny mezi aktéry z různých členských států a třetích zemí na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, by se měly řešit určité obtíže, na něž projekty 
EÚS narážejí, tak aby tyto projekty lépe plnily podmínky souladu s pravidly státní 
podpory. Vzhledem ke zkušenostem Komise by se nařízení (EU) č. 651/2014 mělo 
vztahovat zejména na podporu na projekty EÚS bez ohledu na velikost podniků, které 
jsou příjemci podpory. 

(3) Vzhledem k tomu, že malé částky podpory poskytované podnikům, které se účastní 
projektů EÚS, mají na obchod a hospodářskou soutěž jen omezený dopad, měla by se 
rovněž přijmout jednoduchá pravidla pro případy, kdy výsledná celková částka 
podpory na podnik a projekt nepřesahuje určitý limit. 

(4) Projekty v oblasti výzkumu a vývoje, jimž byla udělena značka kvality – pečeť 
excelence na základě hodnocení a stanovení pořadí provedeného nezávislými 
odborníky a které jsou považovány za vynikající a hodné financování z veřejných 
zdrojů, avšak nemohou být financovány v rámci rámcového programu Horizont 

                                                 
1 Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.  
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních 

ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259). 
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z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků, je možné podporovat z vnitrostátních 
zdrojů, včetně prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů na období 
2014–2020 a z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního 
fondu plus na období 2021–2027. Jelikož jsou tyto projekty prováděny malými 
a středními podniky, nezahrnují činnosti, které jsou velmi blízké trhu, a získávají jen 
omezené množství prostředků z veřejných zdrojů, měly by být vnitrostátní prostředky 
určené na jejich podporu považovány za slučitelné s vnitřním trhem a měly by být za 
určitých podmínek vyňaty z oznamovací povinnosti. Kromě toho by nemělo být 
vyžadováno opětovné posouzení podmínek, které již byly posouzeny na úrovni Unie 
před udělením značky „pečeť excelence“. Ziskový nebo neziskový charakter subjektů, 
jež projekty provádějí, by neměl být směrodatný, pokud jde o dopad na hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Granty poskytnuté výzkumníkům v rámci grantů Evropské 
rady pro výzkum (ERV) na ověřování koncepce (Proof of Concept) a v rámci akcí 
„Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA), které jsou považovány za hospodářskou činnost, 
by rovněž měly být považovány za slučitelné s vnitřním trhem, pokud obdržely značku 
kvality – pečeť excelence. 

(5) Ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy v oblasti výzkumu a vývoje může přispět 
kombinované veřejné financování z vnitrostátních zdrojů a centrálně řízených zdrojů 
Unie poskytovaných na projekty výzkumu a vývoje, které byly vybrány na úrovni 
Unie v rámci nástroje pro spolufinancování rámcového programu Horizont na základě 
nadnárodních výzev, na kterých se podílejí alespoň tři členské státy. Jelikož tyto 
projekty jsou hodnoceny a vybírány nezávislými odborníky, splňují cíle společného 
evropského zájmu a řeší jasně definovaná selhání trhu, měly by být finanční 
prostředky, jimiž v rámci nástroje spolufinancování přispívají členské státy, včetně 
prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020 
a z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu plus na 
období 2021–2027, považovány za slučitelné s vnitřním trhem a vyňaty za určitých 
podmínek z oznamovací povinnosti. Kromě toho by nemělo být vyžadováno opětovné 
posouzení podmínek, které již byly posouzeny na úrovni nástroje spolufinancování 
před výběrem projektu. 

(6) Rámcový program Horizont definuje, které akce v oblasti výzkumu a inovací jsou pro 
financování způsobilé. V situacích, kdy mohou být takové akce způsobilé také pro 
státní podporu na výzkum a vývoj, je třeba vyjasnit, do jaké míry akce způsobilé podle 
rámcového programu Horizont odpovídají kategoriím základního výzkumu, 
průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje, jak je definuje toto nařízení. 
Pro takový účel by měly být vzaty v úvahu definice týkající se úrovně technologické 
připravenosti (dále jen „TRL“). Úroveň TRL 1 odpovídá základnímu výzkumu, 
úrovně TRL 2, 3 a 4 odpovídají průmyslovému výzkumu a úrovně TRL 5, 6 a 8 
experimentálnímu vývoji. Na základě toho by „akce v oblasti výzkumu a inovací“ 
podle rámcového programu Horizont měly odpovídat úrovním TRL 1 až 4 a kategorie 
„inovativní akce“, kromě akcí pro tržní replikaci, podle rámcového programu Horizont 
by měly odpovídat úrovním TRL 5 až 8. 

(7) Finanční produkty podporované v rámci Fondu InvestEU mohou zahrnovat finanční 
prostředky řízené členskými státy, včetně fondů EU v rámci sdíleného řízení, aby se 
zvýšil pákový efekt a podpořily se další investice v Evropě. Členské státy například 
mají možnost převést část finančních prostředků EU v rámci sdíleného řízení nebo 
vlastních finančních prostředků do podfondu záruky EU pro členské státy v rámci 
Fondu InvestEU. Členské státy by kromě toho mohly financovat finanční produkty, 
které jsou podporovány z Fondu InvestEU prostřednictvím vlastních finančních 
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prostředků nebo národních podpůrných bank. Takové financování lze považovat za 
„státní zdroje“ a lze jej přičíst státu, pokud dané členské státy mohou o využití těchto 
zdrojů rozhodnout. Pokud naopak členské státy o využití těchto zdrojů rozhodnout 
nemohou, nelze využití těchto finančních prostředků státu přičítat. Komise hodlá 
v těchto případech poskytnout další pokyny ohledně typických scénářů 
podporovaných z Fondu InvestEU.  

(8) V případech, kdy vnitrostátní finanční prostředky, včetně prostředků EU ve sdíleném 
řízení, představují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, by se měl 
stanovit soubor podmínek, na základě kterých by tato podpora měla být považována za 
slučitelnou s vnitřním trhem a vyňata z oznamovací povinnosti, aby se usnadnilo 
provádění Fondu InvestEU. 

(9) Návrh Fondu InvestEU vypracovaný Komisí začleňuje některá důležitá opatření na 
ochranu hospodářské soutěže, jako je např. podpora investic, které naplňují cíle politik 
Unie a přidanou hodnotu EU, a požadavek, aby byl Fond InvestEU doplňkový a řešil 
selhání trhu a ne právě optimální investiční situace. Systém správy a rozhodovací 
postupy kromě toho před vydáním záruky EU zajistí, aby operace podporované 
z Fondu InvestEU splňovaly výše uvedené požadavky. Podpora poskytovaná z Fondu 
InvestEU bude transparentní a její účinky budou vyhodnocovány. Státní podpora 
obsažená ve finančních produktech, které jsou podporovány z Fondu InvestEU, by 
proto měla být považována za slučitelnou s vnitřním trhem a vyňata z oznamovací 
povinnosti na základě omezeného souboru podmínek. 

(10) Nařízení (EU) č. 651/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,  

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 
Nařízení (EU) č. 651/2014 se mění takto: 

1) Článek 1 se mění takto: 

a) v odstavci 1 se doplňují nová písmena o) a p), které znějí: 

„o) podpora na projekty Evropské územní spolupráce;  

p) podpora obsažená ve finančních produktech podporovaných z Fondu InvestEU.“; 

b) v odstavci 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto: 

„a) podporu poskytnutou v odvětví rybolovu a akvakultury, na niž se vztahuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013(*), s výjimkou podpory na vzdělávání, 
podpory přístupu malých a středních podniků k financování, podpory v oblasti výzkumu 
a vývoje, podpory na inovace určené malým a středním podnikům, podpory pro 
znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením, regionální investiční 
podpory v nejvzdálenějších regionech, režimů regionální provozní podpory a podpory na 
projekty Evropské územní spolupráce;  

b) podporu poskytnutou v odvětví zemědělské prvovýroby, s výjimkou regionální investiční 
podpory v nejvzdálenějších regionech, režimů regionální provozní podpory, podpory na 
poradenství ve prospěch malých a středních podniků, podpory rizikového financování, 
podpory výzkumu a vývoje, podpory na inovace určené malým a středním podnikům, 
podpory na ochranu životního prostředí, podpory na vzdělávání, podpory pro znevýhodněné 
pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením, podpory na projekty Evropské územní 
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spolupráce a podpory obsažené ve finančních produktech podporovaných z Fondu 
InvestEU;“; 

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Toto nařízení se nepoužije na: 

a) režimy podpory, které výslovně nevylučují vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch 
podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora poskytnutá 
týmž členským státem prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven 
inkasní příkaz; výjimku představují režimy podpory na náhradu škod způsobených některými 
přírodními pohromami, režimy podpory v souladu s oddíly 2a a 16 kapitoly III; 

b) podporu ad hoc ve prospěch podniku uvedeného v písmeni a); 

c) podporu určenou podnikům v obtížích, s výjimkou režimů podpory na náhradu škod 
způsobených některými přírodními pohromami, režimů podpory na zahájení činnosti, režimů 
regionální provozní podpory, podpory malým a středním podnikům podle článku 56e 
a podpory finančním zprostředkovatelům podle oddílu 16 kapitoly III, za předpokladu, že se 
v rámci těchto režimů nedostává podnikům v obtížích příznivějšího zacházení než jiným 
podnikům. 
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci 
trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354 28.12.2013, s. 1).“. 

2) Článek 2 se mění takto: 

a) body 63, 64 a 65 se zrušují; 

b) vkládá se nový bod 83a, který zní: 

„83a) „úrovní technologické připravenosti“ se rozumí systém měření týkající se celého 
řetězce výzkumu, vývoje a inovací, který pomocí ukazatelů 1 až 9 umožňuje jednotné 
pochopení úrovně zralosti a technologického stavu konkrétních technologií*;“; 

c) body 84, 85 a 86 se nahrazují tímto: 

„84) „základním výzkumem“ se rozumí experimentální nebo teoretická práce vykonávaná 
především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů 
a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití 
(odpovídající úrovni technologické připravenosti 1); 

85) „průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené 
na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb 
nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje 
vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním 
prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu 
pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum a pro obecné ověřování technologie 
(odpovídající úrovním technologické připravenosti 2, 3 a 4); 

86) „experimentálním vývojem“ se rozumí získávání, spojování, formování a používání 
stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků 
a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 
Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování 
a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb (odpovídající úrovni technologické 
připravenosti 5 až 8). 
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Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní 
projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb 
v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl 
spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké 
části stanoveny. Zahrnut je také vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního 
projektu, který je nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na 
to, aby byl použit pouze pro účely demonstrace a ověření. 

Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, 
výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto 
změny mohou představovat zlepšení;“; 

d) vkládá se nový bod 86b, který zní: 

„86b) „digitalizací“ se rozumí přijetí technologií prováděných elektronickými zařízeními či 
systémy, které umožňují zvýšit funkčnost výrobku, vybudovat služby online, modernizovat 
postupy či přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů výroby zboží 
a poskytování služeb a nakonec zajistit transformační dopad;“; 

e) vkládá se nový bod 138a, který zní: 

„138a) „sítěmi páteřního propojení příští generace (sítě NGN)“ se rozumí pokročilé sítě 
páteřního propojení, které mohou podporovat zavádění sítí NGA prostřednictvím optických 
vláken (nebo rovnocenné technologie);”; 

f) doplňují se nové body 166 až 182, které znějí: 

„Definice podpory obsažené ve finančních produktech podporovaných z Fondu 
InvestEU  
166) „zárukou EU“, ve smyslu nařízení [o Programu InvestEU] [odkaz], se rozumí záruka 
poskytnutá z rozpočtu Unie, na jejímž základě nabývají rozpočtové záruky v souladu 
s [čl. 219 odst. 1 finančního nařízení] účinnosti podpisem jednotlivých záručních dohod 
s prováděcími partnery;  

167) „Fondem InvestEU“ se rozumí fond zřízený podle nařízení [o Programu InvestEU] 
[odkaz] poskytující záruky EU na podporu finančních a investičních operací realizovaných 
prováděcími partnery; 

168) „finančním produktem“, ve smyslu nařízení [o Programu InvestEU] [odkaz], se rozumí 
finanční mechanismus nebo dohoda, které stanovují, za jakých podmínek prováděcí partner 
poskytuje konečným příjemcům přímé nebo zprostředkované financování v jakékoli z forem 
uvedených v [článku 13 nařízení o Programu InvestEU]; 

169) „národními podpůrnými bankami či institucemi“, ve smyslu nařízení [o Programu 
InvestEU] [odkaz], se rozumí právní subjekty, které se zabývají finančními činnostmi na 
profesionálním základě a které členský stát nebo subjekt členského státu na ústřední, 
regionální nebo místní úrovni pověřil prováděním rozvojových nebo podpůrných činností; 

170) „finančním zprostředkovatelem“ se rozumí jakákoli finanční instituce bez ohledu na její 
formu a vlastnictví, což může mimo jiné zahrnovat banky, nebankovní úvěrové instituce, 
investiční fondy, mikrofinanční instituce, záruční společnosti, leasingové společnosti 
a národní podpůrné banky nebo instituce;  

171) „komerčním finančním zprostředkovatelem“ se rozumí finanční zprostředkovatel, jehož 
cílem je dosažení zisku a který jedná na vlastní plné riziko, a to bez veřejné záruky, 
s výjimkou národních podpůrných bank či institucí;  
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172) „prováděcím partnerem“, ve smyslu nařízení [o Programu InvestEU] [odkaz], se rozumí 
způsobilá protistrana, například finanční instituce nebo jiný zprostředkovatel, se kterou 
Komise podepíše záruční dohodu; 

173) „fondy trhu“ se rozumí fondy komerčních finančních zprostředkovatelů a jiných 
investorů na trhu, bez ohledu na jejich vlastnictví, jejichž cílem je dosažení zisku a kteří 
jednají na vlastní plné riziko, a to bez veřejné záruky, a jsou nezávislí na konečných 
příjemcích. Patří sem fondy business angels, fondy skupiny Evropské investiční banky (EIB), 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a dalších mezinárodních rozvojových bank, 
a nepatří naopak fondy národních podpůrných bank či institucí; 

174) „bílými oblastmi“ se rozumí oblasti identifikované v důsledku vhodného mapování či 
výsledků veřejné konzultace, kde neexistuje žádná širokopásmová infrastruktura stejné 
kategorie (tj. buď základní širokopásmová síť, nebo síť NGA/NGN) ani není plánováno ji 
v průběhu tří let za komerčních podmínek vybudovat; 

175) „šedými oblastmi“ se rozumí oblasti identifikované v důsledku vhodného mapování či 
výsledků veřejné konzultace, kde existuje pouze jedna širokopásmová infrastruktura stejné 
kategorie (jinými slovy základní širokopásmová síť nebo síť NGA/NGN) nebo je plánováno ji 
v průběhu tří let za komerčních podmínek vybudovat;  

176) „černými oblastmi“ se rozumí oblasti identifikované v důsledku vhodného mapování či 
výsledků veřejné konzultace, kde existují nejméně dvě širokopásmové infrastruktury stejné 
kategorie (jinými slovy základní širokopásmová síť nebo síť NGA/NGN) nebo je plánováno 
je v průběhu tří let za komerčních podmínek vybudovat; 

177) „skoková změna“ může být prokázána, pokud v důsledku subvencovaného zásahu 
vybraný projekt vytváří nové rozsáhlé investice do širokopásmových sítí a dotovaná 
infrastruktura přinese na trh nové významné možnosti, pokud jde o dostupnost a kapacitu 
širokopásmových služeb, rychlost a hospodářskou soutěž v porovnání se sítěmi existujícími 
nebo plánovanými v průběhu tří let v oblasti podpory. Skokovou změnu lze prokázat, jsou-li 
kumulativně prokázány tyto podmínky: dotovaný projekt zajišťuje zdvojnásobení rychlosti 
stahování a odesílání v porovnání se stávající či plánovanou infrastrukturou a symetrické 
rychlosti alespoň 300 Mbps (podle toho, co je vyšší) a zajišťuje podstatně více výsledků 
napomáhajících hospodářské soutěži v porovnání se stávající či plánovanou infrastrukturou, 
jako jsou podmínky pro plný a volný přístup a přiměřenější a cenově dostupnější služby pro 
konečné zákazníky; 

178) „vhodným mapováním“ se rozumí mapování oblasti, včetně příslušné cílové oblasti, 
přičemž toto mapování bylo příslušnými vnitrostátními orgány provedeno nejdéle před [X] 
lety a zahrnuje veškerou infrastrukturu stejné kategorie (jinými slovy základní širokopásmová 
síť nebo síť NGA/NGN včetně sítí s velmi vysokou kapacitou) stávající nebo plánovanou 
v průběhu příštích tří let a na úrovni prostorů je provedena na základě prostorů nacházejících 
se v dosahu infrastruktury (nikoli na základě napojených prostorů); 

179) „veřejnou konzultací“ se rozumí veřejná konzultace provedená příslušnými 
vnitrostátními orgány zveřejněním na vhodných internetových stránkách, která musí být 
dostupná všem zainteresovaným zúčastněným stranám po dobu jednoho měsíce, s cílem 
shromáždit od zúčastněných stran podložené informace týkající se investic do infrastruktur 
stejné kategorie, stávajících nebo plánovaných v průběhu příštích tří let v oblasti, včetně 
příslušné cílové oblasti; 

180) „sociálními službami“ se rozumí jasně vymezené služby pokrývající sociální potřeby 
v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného 
začlenění do trhu práce, sociálního bydlení (což znamená bydlení pro znevýhodněné občany 
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nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené 
solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek) a péče o zranitelné skupiny (jak jsou 
definovány v 11. bodě odůvodnění rozhodnutí Komise 2012/21/EU) a jejich sociálního 
začleňování; 

181) „městským uzlem sítě TEN-T“ městská oblast, ve které se dopravní infrastruktura 
transevropské dopravní sítě (TEN-T), jako jsou přístavy včetně terminálů osobní dopravy, 
letiště, železniční stanice, logistická centra a nákladní terminály umístěné v městské oblasti 
a jejím okolí, napojuje na jiné části této infrastruktury a na infrastrukturu regionální a místní 
dopravy; ve smyslu čl. 3 písm. p) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1315/2013*; 

182) „novým účastníkem na trhu“ se rozumí železniční podnik ve smyslu čl. 3 bodu 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU**, který splňuje tyto podmínky: 

a) získal licenci v souladu s čl. 17 odst. 3 směrnice 2012/34/EU méně než deset let před 
poskytnutím podpory; 

b) není propojený ve smyslu čl. 3 odst. 3 přílohy I s železničním podnikem, který získal 
licenci v kterémkoli členském státě před 1. lednem 2010; 

183) „inovativním malým nebo středním podnikem“ se rozumí malý nebo střední podnik, 
jehož náklady na výzkum a vývoj a na inovace představují přinejmenším 15 % jeho 
celkových provozních nákladů alespoň v jednom ze tří předchozích let nebo přinejmenším 
10 % jeho celkových provozních nákladů v každém ze tří předchozích let. Za inovativní malý 
nebo střední podnik je možné považovat zvláštní účelovou jednotku, kterou lze považovat za 
„nezávislý podnik“ podle definice uvedené v příloze I a o které nejsou k dispozici žádné 
historické údaje, a to za předpokladu, že její náklady na výzkum a vývoj a na inovace 
obsažené ve věrohodném podnikatelském plánu splňují jedno z výše uvedených kritérií; 

184) „inovativní společností se střední tržní kapitalizací“ se rozumí velký podnik s nejvýše 
1 500 zaměstnanci, který lze považovat za „nezávislý podnik“ podle definice uvedené 
v příloze I a jehož náklady na výzkum a vývoj a na inovace představují přinejmenším 15 % 
jeho celkových provozních nákladů alespoň v jednom ze tří předchozích let nebo 
přinejmenším 10 % jeho celkových provozních nákladů v každém ze tří předchozích let. Za 
inovativní společnost se střední tržní kapitalizací je možné považovat zvláštní účelovou 
jednotku, kterou lze považovat za „nezávislý podnik“ podle definice uvedené v příloze I a 
o které nejsou k dispozici žádné historické údaje, a to za předpokladu, že její náklady na 
výzkum a vývoj a na inovace obsažené ve věrohodném podnikatelském plánu splňují jedno 
z výše uvedených kritérií; 

185) „malou společností se střední tržní kapitalizací“ se rozumí velký podnik s nejvýše 499 
zaměstnanci a ročním obratem nepřesahujícím 100 milionů EUR nebo bilanční sumou roční 
rozvahy nepřesahující 86 milionů EUR, který lze považovat za nezávislý podnik podle 
definice uvedené v příloze I. 

______________ 
* Viz sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů: „Evropská strategie pro klíčové technologie – cesta k růstu a zaměstnanosti“, COM(2012) 341 
final ze dne 26.6.2012. 

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, 
s. 1). 

*** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).“. 
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3) V článku 4 se odstavec 1 mění takto:  

a) písmeno f) se nahrazuje tímto: 

„f) u podpory poskytované podnikům, které se účastní projektů Evropské územní spolupráce: 
u podpory poskytované podle článku 20 2 miliony EUR na podnik a projekt; u podpory 
poskytované podle článku 20a výše podpory stanovené v čl. 20a odst. 2 na podnik a projekt;“ 

b) v písmeni i) se doplňují nové body vii) a viii), které znějí: 

„vii) u podpory na projekty, jimž byla udělena značka kvality – pečeť excelence, částky 
definované v článku 25a; 

viii) u podpory obsažené v projektech spolufinancování a akcích „Teaming“ prahové hodnoty 
definované v článku 25b;“ 

c) doplňuje se nové písmeno gg), které zní: 

„gg) u podpory obsažené ve finančních produktech podporovaných z Fondu InvestEU: výše 
podpory stanovené v oddíle 16 kapitoly III.“. 

4) V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno l), které zní:  

„l) podpora obsažená ve finančních produktech podporovaných z Fondu InvestEU, jsou-li 
splněny podmínky stanovené v oddíle 16 kapitoly III.“. 

5) V čl. 6 odst. 5 se doplňují nová písmena i), j) a k), která znějí: 

„i) podpora poskytovaná podnikům, které se účastní projektů Evropské územní spolupráce, 
jsou-li splněny příslušné podmínky uvedené v článcích 20 nebo 20a; 

j) podpora na projekty, jimž byla udělena značka kvality – pečeť excelence, a podpora 
obsažená v projektech spolufinancování a v akcích „Teaming“, jsou-li splněny příslušné 
podmínky stanovené v článcích 25a nebo 25b; 

k) podpora obsažená ve finančních produktech podporovaných z Fondu InvestEU, jsou-li 
splněny podmínky stanovené v oddíle 16 kapitoly III.“ 

6) V článku 7 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Výši způsobilých nákladů lze vypočítat v souladu se zjednodušeným vykazováním nákladů 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013* nebo podle [nové nařízení 
o společných ustanoveních], podle toho, co je použitelné, a to za předpokladu, že daná 
operace je alespoň částečně financována z fondu Unie, u něhož je možné použít toto 
zjednodušené vykazování nákladů, a daná kategorie nákladů je způsobilá podle příslušného 
ustanovení o vynětí. 

__________________________ 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320).“. 

7) Článek 8 se mění takto: 

a) v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) jinou státní podporou na úhradu týchž – částečně či plně se překrývajících – způsobilých 
nákladů, avšak pouze tehdy, nevede-li taková kumulace k překročení nejvyšší intenzity nebo 
výše podpory, která se na danou podporu použije podle tohoto nařízení.  
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Finanční prostředky poskytnuté konečným příjemcům v rámci podpory z Fondu InvestEU 
podle oddílu 16 kapitoly III a náklady pokryté touto podporou se neberou v úvahu pro určení 
toho, zda byla dodržena ustanovení odstavce 3 o kumulaci. Toho se dosáhne nejprve 
odečtením nominální výše finančních prostředků podpořených z Fondu InvestEU od 
celkových způsobilých nákladů projektu a poté vypočtením nejvyšší intenzity nebo výše 
podpory, která se na danou podporu použije podle tohoto nařízení, pouze na základě 
celkových zbývajících způsobilých nákladů. Nominální výše finančních prostředků 
poskytnutých konečným příjemcům v rámci podpory z Fondu Invest EU se rovněž nebere 
v úvahu pro určení toho, zda bylo dosaženo prahové hodnoty oznamovací povinnosti podle 
tohoto nařízení. 

U prioritních půjček nebo záruk na prioritní půjčky podporované z Fondu InvestEU podle 
oddílu 16 kapitoly III případně lze podporu obsaženou v prioritních půjčkách nebo v zárukách 
na prioritní půjčky poskytnuté konečným příjemcům vypočítat na základě referenční sazby 
platné v době poskytnutí podpory a lze ji použít k zajištění toho, aby kumulace s ostatní 
podporou k pokrytí týchž identifikovatelných způsobilých nákladů nevedla k překročení 
nejvyšší intenzity nebo výše podpory, která se na danou podporu použije podle tohoto 
nařízení, nebo k překročení prahové hodnoty oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení 
nebo jiné blokové výjimky či rozhodnutí Komise.“ 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Podporu vyňatou podle článků 20a, 21, 22 a 23 a oddílu 16 kapitoly III, u níž nelze 
identifikovat způsobilé náklady, lze kumulovat s jinou státní podporou, u níž způsobilé 
náklady identifikovat lze. Podporu, u níž nelze identifikovat způsobilé náklady, lze kumulovat 
s jinou státní podporou, u níž tyto náklady nelze identifikovat, pokud není překročena 
příslušná maximální prahová hodnota pro celkové financování, kterou stanoví za zvláštních 
okolností v jednotlivém případě toto či jiné nařízení o blokové výjimce či rozhodnutí 
Komise.“. 

8) V článku 9 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 

„1. Dotyčný členský stát zajistí, aby se na souhrnné internetové stránce věnované státní 
podpoře na celostátní nebo regionální úrovni zveřejnily: 

a) souhrnné informace podle článku 11 ve standardizovaném formátu uvedeném 
v příloze II nebo odkaz na tyto informace; 

b) úplné znění každého opatření podpory podle článku 11 nebo odkaz umožňující 
přístup k úplnému znění; 

c) informace uvedené v příloze III týkající se každého poskytnutí jednotlivé podpory, 
která přesahuje 500 000 EUR, nebo v případě příjemců činných v zemědělské 
prvovýrobě informace týkající se každého poskytnutí jednotlivé podpory, která 
přesahuje 60 000 EUR. 

Pokud jde o podporu poskytovanou na projekty Evropské územní spolupráce, informace 
uvedené v tomto odstavci se zveřejní na internetových stránkách členského státu, v němž se 
nachází příslušný řídicí orgán definovaný v článku 21 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1299/2013 nebo [článek 44 nového nařízení o EÚS], podle toho, co je 
použitelné. Zúčastněné členské státy se mohou alternativně rozhodnout, že každý z nich 
poskytne na příslušných internetových stránkách informace týkající se opatření podpory na 
svém území. 

2. V případě režimů v podobě daňových zvýhodnění a režimů, na které se vztahují články 16 
a 21 (**), se podmínky odst. 1 písm. c) tohoto článku pokládají za splněné v případě, že 
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členský stát zveřejní požadované údaje k výši jednotlivých podpor v následujících rozpětích 
(v milionech EUR): 

0,06–05 (pouze v případě zemědělské prvovýroby); 

0,5–1; 

1–2; 

2–5; 

5–10; 

10–30; a 

30 a více. 
* Pokud jde o režimy podle článků 16 a 21 tohoto nařízení, od požadavku na zveřejnění informací o každém 
poskytnutí jednotlivé podpory, která přesahuje 500 000 EUR, může být upuštěno v případě malých a středních 
podniků, které na žádném trhu neuskutečnily komerční prodej.“. 
9) V článku 11 se úvodní věta nahrazuje tímto: 

Členské státy, resp. v případě podpory poskytnuté na projekty Evropské územní spolupráce 
alternativně členský stát, kde se nachází řídicí orgán definovaný v článku 21 nařízení (EU) 
č. 1299/2013 nebo [článek 44 nového nařízení o EÚS], podle toho, co je použitelné, předloží 
Komisi:“. 

10) V článku 14 se odstavec 15 nahrazuje tímto: 

„15. V případě počáteční investice související s projekty Evropské územní spolupráce, na 
které se vztahuje nařízení (EU) č. 1299/2013 nebo [nové nařízení o EÚS], se intenzita 
podpory platná pro oblast, kde se počáteční investice nachází, použije na všechny příjemce, 
kteří se projektu účastní. Je-li počáteční investice realizována ve dvou či více podporovaných 
oblastech, je maximální intenzitou podpory intenzita podpory použitelná v podporované 
oblasti, v níž vznikla největší část způsobilých nákladů. V podporovaných oblastech 
způsobilých pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy se toto ustanovení použije na 
velké podniky pouze v případě, je-li předmětem počáteční investice nová hospodářská 
činnost.“ 

11) V článku 16 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 

„4. Způsobilé jsou celkové náklady na urbanistický projekt, nakolik splňují požadavky článků 
37 a 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 nebo [nové nařízení 
o společných ustanoveních], podle toho, co je použitelné.“. 

12) Za článek 19 se vkládá nový nadpis, který zní: 

„Oddíl 2a 
Podpora Evropské územní spolupráce“. 

13) Článek 20 se nahrazuje tímto: 

„Článek 20  

Podpora na náklady vzniklé podnikům, které se účastní projektu Evropské územní 
spolupráce 

1. Podpora na náklady vzniklé podnikům, které se účastní projektů v rámci Evropské územní 
spolupráce, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 
nebo [nové nařízení o EÚS], je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy 
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a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 

2. V rozsahu, který připadá na projekt spolupráce, jsou způsobilé tyto náklady, a to ve 
významu vymezeném v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014* nebo 
[články 38 až 43 nového nařízení o EÚS], podle toho, co je použitelné: 

a) náklady na zaměstnance; 

b) náklady na kancelářské prostory a správní náklady; 

c) náklady na cestování a ubytování; 

d) náklady na externí odborné poradenství a služby; 

e) náklady na vybavení; a 

f) náklady na infrastrukturu a stavební práce. 

3. U odborného poradenství a služeb uvedených v odst. 2 písm. d) se nesmí jednat o trvalou 
nebo pravidelnou činnost a tyto služby nesmějí souviset ani s obvyklými provozními náklady 
podniku, jako je tomu v případě běžného daňového poradenství, pravidelných právních služeb 
nebo běžné reklamy. 

4. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 65 % způsobilých nákladů. Intenzitu podpory lze 
zvýšit o 10 procentních bodů v případě podpory poskytnuté středním podnikům a o 15 
procentních bodů v případě podpory poskytnuté malým podnikům. 
* Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro 
programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 45).“. 

14) Vkládá se nový článek 20a, který zní: 

„Článek 20a 

Omezená výše podpory na účast podniků v projektech Evropské územní spolupráce 
1. Podpora na účast podniků v projektech Evropské územní spolupráce, na něž se vztahuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 nebo [nové nařízení o EÚS], je 
slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací 
povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto 
článku a v kapitole I. 

2. Celková výše podpory poskytnutá podle tohoto článku jednomu podniku na projekt nesmí 
přesáhnout 20 000 EUR.“. 

15) V článku 25 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Podpora na projekty v oblasti výzkumu a vývoje, včetně projektů, které obdržely značku 
kvality – pečeť excelence v rámci nástroje pro malé a střední podniky, který je součástí 
programu Horizont 2020, nebo v rámci programu Horizont Evropa, je slučitelná s vnitřním 
trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 
odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I.“. 

16) Vkládají se nové články 25a a 25b, které znějí: 

„Článek 25a 

Podpora na projekty, jimž byla udělena značka kvality – pečeť excelence 
1. Podpora určená malým a středním podnikům na projekty v oblasti výzkumu a vývoje, jimž 
byla udělena značka kvality – pečeť excelence v rámci programu Horizont 2020 nebo 



CS 12  CS 

programu Horizont Evropa, je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy 
a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavcích 3 až 6 tohoto článku a v kapitole I. 

2. Podpora na akce „Marie Curie-Skłodowska“ a akce ERV na ověření koncepce, jimž byla 
udělena značka kvality – pečeť excelence v rámci programu Horizont 2020 nebo v rámci 
programu Horizont Evropa, je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy 
a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavcích 4 a 7 tohoto článku a v kapitole I. 

3. Podpořená část projektu musí plně spadat do jedné či několika z těchto kategorií: 

a) základní výzkum; 

b) průmyslový výzkum; 

c) experimentální vývoj; 

d) studie proveditelnosti. 

4. Kategorie, maximální výše a metody výpočtu způsobilých nákladů jsou tytéž jako 
kategorie, maximální částky a metody výpočtu způsobilých nákladů vymezené podle nástroje 
pro malé a střední podniky, který je součástí programu Horizont 2020, nebo podle programu 
Horizont Evropa. 

5. Maximální intenzity podpory jsou sazby financování stanovené v rámci nástroje pro malé 
a střední podniky, který je součástí programu Horizont 2020, nebo v rámci programu Horizont 
Evropa, a nesmí přesáhnout 100 % pro základní výzkum nebo průmyslový výzkum a 70 % 
pro experimentální vývoj nebo studie proveditelnosti. 

6. Maximální výše podpory určené malým a středním podnikům na projekty výzkumu 
a vývoje, jimž byla udělena značka kvality – pečeť excelence v rámci programu Horizont 
2020 nebo programu Horizont Evropa, nesmí přesáhnout 2,5 milionu EUR na podnik 
a projekt. 

7. Maximální výše podpory na akce „Marie Curie-Skłodowska“ a akce ERV na ověření 
koncepce, jimž byla udělena značka kvality – pečeť excelence v rámci programu Horizont 
2020 nebo v rámci programu Horizont Evropa, nesmí přesáhnout maximální úroveň podpory 
stanovenou na takové akce v rámci programu Horizont 2020 nebo programu Horizont Evropa. 
Intenzita podpory nesmí přesáhnout 100 %. 

Článek 25b 

Podpora obsažená ve spolufinancovaných projektech včetně akcí „Teaming“ 
1. Podpora poskytnutá na spolufinancované projekty nezávisle hodnocené a vybrané na 
základě nadnárodních výzev v rámci programu Horizont Evropa, včetně projektů v rámci akcí 
„Teaming“ nezávisle hodnocených a vybraných na základě nadnárodních výzev v rámci 
programu Horizont 2020 nebo programu Horizont Evropa, je slučitelná s vnitřním trhem ve 
smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 
Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 

2. Podpořená část projektu musí plně spadat do jedné či několika z těchto kategorií: 

a) základní výzkum; 

b) průmyslový výzkum; 

c) experimentální vývoj; 

d) studie proveditelnosti. 
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U projektů v rámci akcí „Teaming“ může podpořená část projektu kromě toho obsahovat 
investice do infrastruktury související s projektem. 

3. Kategorie, maximální výše a metody výpočtu způsobilých nákladů jsou tytéž jako 
kategorie, maximální částky a metody výpočtu způsobilých nákladů vymezené v rámci 
programu Horizont Evropa. U akcí „Teaming“ jsou kromě toho způsobilé náklady na 
investice do hmotného a nehmotného majetku související s projektem. 

4. Celková výše veřejných finančních prostředků poskytnutých na projekt nesmí přesáhnout 
100 % způsobilých nákladů na základní výzkum a průmyslový výzkum a 70 % způsobilých 
nákladů na experimentální vývoj nebo studie proveditelnosti. U projektů v rámci akcí 
„Teaming“ nesmí podpora na investice do infrastruktury související s projektem přesáhnout 
70 % nákladů na investice do hmotných a nehmotných aktiv. 

5. Finanční prostředky poskytnuté v rámci programu Horizont Evropa musí pokrývat alespoň 
30 % způsobilých nákladů na experimentální vývoj a alespoň 35 % způsobilých nákladů na 
základní výzkum nebo průmyslový výzkum. 

6. U podpory infrastruktur v rámci akcí „Teaming“ se uplatní tyto další podmínky: 

a) jestliže infrastruktura vykonává hospodářské i nehospodářské činnosti, musí být 
příslušné financování, náklady a výnosy jednotlivých druhů činností účtovány 
odděleně na základě důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných zásad 
nákladového účetnictví; 

b) cena účtovaná za provoz nebo užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní; 

c) přístup k infrastruktuře musí být umožněn více uživatelům za transparentních 
a nediskriminačních podmínek. Podniky, které financovaly alespoň 10% investičních 
nákladů na infrastrukturu, mohou získat přednostní přístup se zvýhodněnými 
podmínkami. Tento přístup musí být přiměřený příspěvku daného podniku na 
investiční náklady a tyto podmínky musí být zveřejněny, aby nedocházelo 
k nadměrné kompenzaci; 

d) v případě infrastruktury, která dostává příspěvky z veřejných zdrojů na své 
hospodářské i nehospodářské činnosti, musí členské státy zavést mechanismus 
monitorování a zpětného vymáhání podpory, tak aby v důsledku navýšení v podílu 
hospodářských činností oproti stavu, který se předpokládal v době poskytnutí 
podpory, nedocházelo k překročení použitelné intenzity podpory.“. 

17) Za článek 56c se vkládá nový oddíl, který zní: 

„Oddíl 16 

Podpora obsažená ve finančních produktech podporovaných z Fondu InvestEU 
Článek 56d  

Oblast působnosti a společné podmínky 
1. Tento oddíl se použije na podporu obsaženou v některém z těchto prvků: 

a) záruka EU poskytnutá z podfondů členských států Fondu InvestEU; 

b) finanční produkty podporované z Fondu InvestEU; 

c) podpora podle písm. a) a b) postoupená finančním zprostředkovatelům a konečným 
příjemcům. 
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2. Podpora je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata 
z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v kapitole I, tomto článku, jakož i v článku 56e nebo 56f. 

3. Podpora musí být v souladu se všemi platnými podmínkami stanovenými v nařízení 
[o Fondu InvestEU] [odkaz] a v pokynech k investicím poskytovaným z Fondu InvestEU 
[odkaz]. 

4. Maximální prahové hodnoty stanovené v článcích 56e a 56f se použijí na celkové 
nevyplacené finanční prostředky, které jsou poskytovány konečnému příjemci v rámci 
některého z finančních produktů podporovaných z Fondu InvestEU. 

5. Podpora nesmí být poskytnuta ve formě refinancování ani záruk na stávající portfolia 
finančních zprostředkovatelů. 

Článek 56e 

Podmínky podpory obsažené ve finančních produktech podporovaných z Fondu 
InvestEU 

1. Finanční prostředky poskytnuté konečným příjemcům v rámci finančních produktů 
podporovaných z Fondu InvestEU musí splňovat jeden z těchto požadavků: 

a) u půjček s pevnou úrokovou sazbou nesmí být úroková sazba nižší než standardní 
sazba mid-swap pro odpovídající dobu splatnosti a měnu, ve které je půjčka 
denominována. Není-li tato sazba dostupná, musí být úroková sazba minimálně na 
úrovni úrokové sazby státních dluhopisů vydaných zemí, která vydává měnu, v níž je 
půjčka denominována; 

b) u půjček s pohyblivou úrokovou sazbou musí být úroková sazba minimálně na 
úrovni sazby EURIBOR s odpovídající lhůtou splatnosti nebo odpovídající sazby 
IBOR s odpovídající lhůtou splatnosti;  

c) u záruk musí být poplatek za záruku nulový nebo vyšší; 

d) u akcií musí získaný akciový podíl odpovídat investované částce. 

2. Podpora pro konečného příjemce kromě toho musí být v souladu s podmínkami 
stanovenými v některém z odstavců 3 až 11.  

3. Podpora na širokopásmovou infrastrukturu musí být v souladu s těmito požadavky: 

a) nominální výše celkového financování poskytnutého kterémukoli konečnému 
příjemci na projekt podporovaný z Fondem InvestEU nesmí přesáhnout [70] milionů 
EUR; 

b) v bílých oblastech musí být podpora poskytnuta pouze na projekty, které jsou: 

i) vybrány na základě transparentního a nediskriminačního výběrového 
řízení za dodržení zásady technologické neutrality, otevřeného všem 
uživatelům za spravedlivých, přiměřených a vhodných podmínek, včetně 
plného a účinného zpřístupnění v souladu s čl. 52 odst. 5 a 6; a 

ii) založeny na zjištěné potřebě investic, založeny na konzultaci dostupného 
vhodného mapování, nebo pokud takové mapování není k dispozici, na 
veřejných konzultacích, aby nedošlo k vytlačení soukromých iniciativ; 

c) v šedých oblastech musí být podpora poskytnuta pouze na projekty, které: 

i) představují skokovou změnu; a 
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ii) jsou vybrány na základě transparentního a nediskriminačního výběrového 
řízení za dodržení zásady technologické neutrality a jsou otevřeny všem 
uživatelům za spravedlivých, přiměřených a vhodných podmínek, včetně 
plného a účinného zpřístupnění v souladu s čl. 52 odst. 5 a 6 tohoto 
nařízení; a 

iii) jsou založeny na zjištěné potřebě investic, konzultaci dostupného 
vhodného mapování, nebo pokud takové mapování není k dispozici, na 
veřejných konzultacích, aby nedošlo k vytlačení soukromých iniciativ; 

d) projekty zaměřené na bílé i šedé oblasti, pokud tyto oblasti nelze snadno oddělit, 
musí splňovat podmínky platné pro šedé oblasti;  

e) podpora nesmí být poskytnuta na projekty zahrnující černé oblasti NGA/NGN nebo 
oblasti, kde existuje nebo je v průběhu příštích tří let naplánována alespoň jedna síť 
s velmi vysokou kapacitou. 

4. Podpora na přístavy musí být v souladu s těmito požadavky: 

a) nominální výše celkového financování poskytnutého kterémukoli konečnému 
příjemci na projekt podporovaný z Fondem InvestEU nesmí přesáhnout [100] 
milionů EUR; 

b) podporu lze poskytnout pouze na investice do přístupové infrastruktury a přístavní 
infrastruktury, které jsou uživatelům, kteří o to projeví zájem, k dispozici za rovných 
a nediskriminačních tržních podmínek; 

c) jakákoli koncese nebo jiné pověření třetí strany k výstavbě, modernizaci, 
provozování nebo pronájmu podporované přístavní infrastruktury se udělují podle 
zásad hospodářské soutěže, transparentnosti, nediskriminace a bezpodmínečnosti; 

d) podpora nesmí být poskytnuta na investice do přístavních superstruktur. 

5. Podpora ve výrobě energie a v oblasti energetické infrastruktury musí být v souladu 
s těmito požadavky: 

a) podpora musí být poskytnuta na investice do energetické infrastruktury v oblasti 
zemního plynu a elektřiny, která podléhá přístupu třetích stran, regulaci sazeb 
a zpřístupnění v souladu s právními předpisy upravujícími vnitřní trh s energiemi, 
pro tyto kategorie projektů:  

i) pokud jde o skladování energie, musí být podpora poskytnuta pouze na 
projekty uvedené na seznamu projektů společného zájmu [xxx, odkaz]; 

ii) pokud jde o projekty energetické infrastruktury jiné než skladování, musí 
být podpora poskytnuta na: inteligentní sítě, projekty, které zahrnují více 
než jeden členský stát, projekty uvedené na seznamu projektů společného 
zájmu nebo projekty v podporovaných oblastech; 

nominální výše celkového financování poskytnutého konečnému příjemci na takový 
projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmí přesáhnout [100] milionů EUR;  

b) investiční podpora na výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie se musí 
poskytnout pouze na nová zařízení vybraná v soutěžním nabídkovém řízení na 
základě jasných, transparentních a nediskriminačních kritérií. Nominální výše 
celkového financování poskytnutého konečnému příjemci na takový projekt v rámci 
podpory z Fondu InvestEU nesmí přesáhnout [30] milionů EUR. 
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6. Podpora na sociální, vzdělávací a kulturní infrastrukturu a činnosti musí být v souladu 
s těmito požadavky:  

a) nominální výše celkového financování poskytnutého kterémukoli konečnému 
příjemci v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmí přesáhnout:  

i) [100] milionů EUR na projekt pro investování do infrastruktury 
používané k poskytování sociálních služeb, na vzdělávání nebo na 
kulturní účely a činnosti uvedené v čl. 53 odst. 2; 

ii) [30] milionů EUR na poskytování sociálních služeb a kulturních činností; 

iii) [2] miliony EUR na vzdělávání a odbornou přípravu; 

b) podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání zaměřené na dodržení závazných 
vnitrostátních požadavků na odbornou přípravu. 

7. Podpora na dopravu a dopravní infrastrukturu musí být v souladu s těmito požadavky: 

a) podpora se poskytuje pouze na tyto projekty: 

i) projekty společného zájmu definované v čl. 3 písm. a) nařízení (EU) 
č. 1315/2013 o transevropské hlavní dopravní síti (TEN-T), s výjimkou 
projektů týkajících se letištní infrastruktury; 

ii) propojení s městskými uzly sítě TEN-T; 

iii) nezpoplatněná silniční infrastruktura, jakož i zpoplatněná silniční 
infrastruktura, pokud byl provozovatel vybrán na základě soutěžního, 
transparentního, nediskriminačního a bezpodmínečného nabídkového 
řízení, v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek zakotvenými 
ve Smlouvě; 

iv) infrastruktura železniční sítě; 

v) kolejová vozidla pro poskytování služeb železniční dopravy na tratích, 
jež jsou plně otevřeny hospodářské soutěži, pokud je příjemce novým 
účastníkem na trhu; 

vi) městská doprava; 

vii) infrastruktura pro alternativní paliva nebo infrastruktura pro mobilitu 
s nízkými/nulovými emisemi; 

b) nominální výše celkového financování poskytnutého kterémukoli konečnému 
příjemci na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmí přesáhnout [100] 
milionů EUR. 

8. Podpora na další infrastrukturu musí být v souladu s těmito požadavky: 

a) podpora se poskytuje pouze na tyto projekty: 

i) vodárenská a kanalizační infrastruktura; 

ii) infrastruktura pro nakládání s odpady, pokud je jejím cílem nakládat 
s odpadem produkovaným jinými podniky;  

iii) výzkumná infrastruktura; 

b) nominální výše celkového financování poskytnutého kterémukoli konečnému 
příjemci na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmí přesáhnout [100] 
milionů EUR. 
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9. Podpora na ochranu klimatu a životního prostředí musí být v souladu s těmito požadavky: 

a) podpora se musí poskytnout pouze na investice, které se budou řídit přísnějšími 
normami, než jsou normy Unie pro životní prostředí, na investice, jejichž cílem je 
zvýšit úroveň ochrany klimatu nebo životního prostředí tam, kde neexistují 
použitelné normy Unie, nebo na včasné přizpůsobení se budoucím normám Unie; 

b) nominální výše celkového financování poskytnutého kterémukoli konečnému 
příjemci na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU nesmí přesáhnout [50] 
milionů EUR. 

10. Podpora na výzkum, vývoj, inovaci a digitalizaci musí být v souladu s těmito požadavky:  

a) podporu lze poskytnout na: 

i) základní výzkum; 

ii) průmyslový výzkum;  

iii) experimentální vývoj; u velkých podniků, vyjma malých společností se 
střední tržní kapitalizací v podporovaných oblastech a inovativních 
společností se střední tržní kapitalizací, může být podpora na 
experimentální vývoj poskytnuta jen v případě, že projekt překonává 
současný stav techniky ve svém odvětví v rámci EHP a že financování 
poskytnuté konečnému příjemci nepřesahuje minimální částku, která je 
potřebná k tomu, aby byl projekt dostatečně ziskový; 

iv) inovace postupů a organizační inovace pro malé a střední podniky; 

v) digitalizaci u malých a středních podniků; 

b) u projektů spadajících pod odst. 10 písm. a) body i), ii) a iii) nesmí nominální výše 
celkového financování poskytnutého konečnému příjemci na projekt v rámci 
podpory z Fondu InvestEU přesáhnout [50] milionů EUR. U projektů spadajících 
pod odst. 10 písm. a) body iv) a v) nesmí nominální výše celkového financování 
poskytnutého konečnému příjemci na projekt v rámci podpory z Fondu InvestEU 
přesáhnout [30] milionů EUR. 

11. Malé a střední podniky, malé společnosti se střední tržní kapitalizací nebo inovativní 
společnosti se střední tržní kapitalizací mohou získat financování podpořené z Fondu 
InvestEU, pokud: 

a) nominální výše celkového financování poskytnutého na konečného příjemce v rámci 
podpory z Fondu InvestEU nepřesáhne [30] milionů EUR a prostředky jsou 
poskytnuty: 

i) mikropodnikům; 

ii) malým a středním podnikům, které působí po dobu kratší než sedm let od 
svého prvního komerčního prodeje; 

iii) malým a středním podnikům vstupujícím na nový výrobkový nebo 
zeměpisný trh, přičemž počáteční investice pro vstup na nový výrobkový 
nebo zeměpisný trh musí být vyšší než 50 % průměrného ročního obratu 
za předchozích pět let;  

iv) inovativním malým a středním podnikům nebo inovativním 
společnostem se střední tržní kapitalizací; 
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v) malým a středním podnikům nebo malým společnostem se střední tržní 
kapitalizací v podporovaných oblastech, pokud financování není použito 
na přemístění činností;  

vi) malým a středním podnikům na kulturní účely a činnosti uvedené v čl. 53 
odst. 2;  

b) nominální výše celkového financování poskytnutého na konečného příjemce v rámci 
podpory z Fondu InvestEU nepřesáhne: 

i) 1 milion EUR v případě půjček s pětiletou splatností; 

ii) 500 000 EUR v případě půjček s desetiletou splatností; 

iii) 1,5 milion EUR v případě záruk na půjčky s maximálně pětiletou 
splatností; 

iv) 750 000 EUR v případě záruk na půjčky s maximálně desetiletou 
splatností; 

v) 200 000 EUR v případě kapitálu. 

Článek 56f 

Podmínky podpory obsažené v komerčně zaměřených finančních produktech 
podporovaných z Fondu InvestEU  

1. Finanční prostředky určené konečným příjemcům jsou poskytovány prostřednictvím 
komerčních finančních zprostředkovatelů, kteří se vybírají otevřeným, transparentním 
a nediskriminačním způsobem na základě objektivních kritérií. 

2. V každém portfoliu finančních prostředků poskytnutých konečným příjemcům 
prostřednictvím komerčních finančních zprostředkovatelů je třeba splnit tyto podmínky: 

a) V případě finančního portfolia bez rizikových tranší: 

i) fondy trhu tvoří alespoň 30 % finančního portfolia, rovnocenně jiným 
finančním prostředkům s ohledem na expozici rizikům; nebo  

ii) komerční finanční zprostředkovatel si ponechá alespoň 20 % rizikové 
expozice finančního portfolia, rovnocenně jiným finančním prostředkům 
s ohledem na expozici rizikům. 

b) V případě finančního portfolia s rizikovými tranšemi: 

i) jedna riziková tranše nepřesahující 25 % finančního portfolia může být 
beze zbytku krytá z ostatních finančních prostředků; a 

ii) v každé zbývající rizikové tranši tvoří fondy trhu alespoň 30 % 
finančního portfolia, rovnocenně jiným finančním prostředkům 
s ohledem na expozici rizikům a odměnu. 

3. Nominální výše celkového financování poskytnutého každému konečnému příjemci 
prostřednictvím komerčního finančního zprostředkovatele nesmí přesáhnout [6] milionů EUR, 
příp. [10] milionů EUR, pokud fondy trhu tvoří alespoň 50 % každé tranše ve finančním 
portfoliu.“. 

Článek 2 
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie. 
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se 
Smlouvami. 

V Bruselu dne 

 Za Komisi 
 předseda 
 Jean-Claude JUNCKER  
 


