EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu, 04.02.2014
C(2014) 451 final

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ
Tento dokument je poskytnut pouze pro
informační účely.

Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) – Česká republika
Mapa regionální podpory na období 2014–2020

Vážený pane ministře,
1.

1

POSTUP
1.

Dopisem ze dne 30. září 2013, který Komise zaevidovala 3. října 2013 (pod číslem
2013/104629), Česká republika notifikovala, na základě postupu uvedeném v
článku 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), svůj
návrh mapy regionální podpory pro Českou republiku s platností od 1. července
2014 do 31. prosince 2020.

2.

Dne 28. června 2013 Komise přijala Pokyny k regionální státní podpoře na období
2014-20201 (dále jen „Pokyny“). Podle bodu 178 Pokynů by měl každý členský stát
notifikovat Komisi individuální mapu regionální podpory platnou od 1. července
2014 do 31. prosince 2020. V souladu s bodem 179 se má každá schválená mapa
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regionální podpory zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie a bude tvořit
neoddělitelnou součást RAG.

2.

POPIS
3.

České orgány v notifikaci navrhují seznam oblastí NUTS 2, které v období od 1.
července 2014 do 31. prosince 2020 mají být způsobilé pro regionální veřejnou
podporu podle výjimky uvedené v článku 107 odst. 3 písm. a) SFEU. Pro každou z
těchto oblastí byla také určena i maximální intenzita podpory, která se vztahuje na
regionální investiční podporu pro velké podniky.

4.

Podle výjimky uvedené v článku 107 odst. 3 písm. a) SFEU se na období od 1.
července 2014 do 31. prosince 2020 s maximální intenzitou podpory 25 % hrubého
grantového ekvivalentu navrhují jako způsobilé tyto oblasti NUTS 2:
–
–
–
–
–
–
–

5.

3.

CZ02
CZ03
CZ04
CZ05
CZ06
CZ07
CZ08

Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

České orgány uvádějí, že v případě středně velkých podniků je možné uvedenou
maximální intenzitu zvýšit o 10 procentních bodů a v případě malých podniků o 20
procentních bodů2.

ZHODNOCENÍ
3.1. Seznam regionů způsobilých pro regionální podporu podle článku 107 odst. 3
písm. a) SFEU a maximální limity podpory, které se vztahují na tyto oblasti

2
3

6.

Českou republiku tvoří osm zeměpisných jednotek NUTS 2.

7.

Podle přílohy I Pokynů sedm z těchto osmi oblastí NUTS 2, a to konkrétně Střední
Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a
Moravskoslezsko, mají HDP na obyvatele3 nižší anebo rovné 75 % průměru EU. Z
tohoto důvodu jsou tyto oblasti způsobilé pro regionální podporu podle výjimky v
článku 107 odst. 3 písm. a) SFEU.

8.

Osmá oblast NUTS 2, CZ01 Praha, není způsobilá pro regionální podporu podle
výjimky uvedené v článku 107 odst. 3 písm. a), ani podle výjimky uvedené v článku
107 odst. 3 písm. c) SFEU.

9.

V souladu s bodem 172 Pokynů maximální intenzita podpory, která se vztahuje na
regionální veřejnou podporu, nesmí překročit 25 % hrubého grantového ekvivalentu
v oblastech podle článku 107 odst. 3 písm. a), ve kterých je HDP na obyvatele nad
60 % průměru EU-27. Jedná se o tyto regiony NUTS 2, jak vyplývá z jejich
příslušných hodnot HDP na obyvatele (údaje v závorkách):

Tak, jak je uvedeno v příloze nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění
nařízení (ES) č. 70/2001, Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 22, případně jiné nařízení, které by jej nahradilo.
Hrubý domácí produkt (HDP), měřený ve standardu kupní síly na obyvatele, průměr za roky 2008–2010
(EU-27 = 100).

2

–
–
–
–
–
–
–

CZ02
CZ03
CZ04
CZ05
CZ06
CZ07
CZ08

Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

(73%)
(69,33%)
(64,33%)
(65,67%)
(73,33%)
(64,67%)
(68%)

3.2. Zvýšení maximální intenzity podpory pro MSP
10. Navrhované zvýšení maximální intenzity podpory v případě středně velkých
podniků o 10 procentuálních bodů a o 20 procentuálních bodů v případě malých
podniků je v souladu s bodem 177 Pokynů.
11. České orgány potvrdily, že zvýšená intenzita pro MSP se nebude uplatňovat na
pomoc udělenou pro velké investiční projekty definované podle odst. 20 písm. l)
Pokynů.
3.3. Další závazky českých orgánů
12. Komise bere v úvahu tyto závazky, které české orgány uvedly v notifikaci:
a) České orgány potvrdily, že každé plánované poskytnutí regionální veřejné
podpory, bude oznámeno Komisi v souladu s článkem 108 odst. 3 SFEU, buď
ve formě režimu podpory, nebo jako jednotlivé notifikace podpory s výjimkou
případů, kdy se na příslušné opatření vztahuje nařízení o blokových výjimkách.
b) České orgány potvrdily, že veškerá regionální investiční podpora udělená mezi
1. červencem 2014 a 31. prosincem 2020 bude v souladu s maximální intenzitou
podpory určenou pro danou oblast v regionální mapě podpory schválenou
Komisí a zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie.
c) České orgány potvrdily, že pro velké investiční projekty (ve smyslu vymezení v
bodě 20 písm. l) Pokynů) se maximální intenzita podpory určená pro daný
region v regionální mapě podpory schválené a zveřejněné Komisí upraví podle
vzorce v bodě 20 písm. c) Pokynů.
3.4. Závěr
13. Vzhledem k uvedeným skutečnostem zastává Komise názor, že mapa regionální
podpory, kterou Česká republika notifikovala na období od 1. července 2014 do 31.
prosince 2020, je v souladu s Pokyny.
14. Komise připomíná, že maximální intenzita podpory určená v mapě regionální
podpory se vztahuje jen na investice v odvětvích, které patří do rozsahu působnosti
Pokynů, jak se uvádí v bodě 10 Pokynů.
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4.

ROZHODNUTÍ
15. Komise se proto rozhodla:
– schválit mapu regionální podpory České republiky tak, jak je uvedena v příloze,
na období od 1. července 2014 do 31. prosince 2020, neboť splňuje podmínky
stanovené v Pokynech k regionální státní podpoře na období 2014-2020,
– zveřejnit mapu regionální veřejné podpory jako přílohu k tomuto rozhodnutí v
Úředním věstníku Evropské unie. Plné znění tohoto dopisu v původním
jazykovém
znění
bude
zveřejněno
na
internetové
adrese:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Veškeré dotazy k tomuto dopisu zašlete doporučeně nebo faxem na adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Brussels
Belgium
Fax: +32 2 29 61242
S úctou
Za Komisi

Joaquín ALMUNIA
místopředseda
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PŘÍLOHA k rozhodnutí v případu SA.37553

Pokyny k regionální státní podpoře na roky 2014 – 2020
(Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1.)
ČESKÁ REPUBLIKA – Mapa regionální podpory na období od 1. července 2014 do 31.
prosince 2020

Kód oblasti

Název oblasti

Maximální intenzita podpory, která se
vztahuje na regionální investiční
podporu pro velké podniky4

1. Regiony způsobilé pro podporu podle článku 107 odst. 3 písm. a) SFEU do
31. prosince 2020

CZ
CZ02
CZ03
CZ04
CZ05
CZ06
CZ07
CZ08

4

ČESKÁ REPUBLIKA
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Pro investiční projekty s oprávněnými výdaji nepřesahujícími 50 milionů EUR se tento limit zvyšuje o 10
procentních bodů pro středně velké podniky a o 20 procentních bodů pro malé podniky ve smyslu
vymezení v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních
podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.). Pro velké investiční projekty s oprávněnými výdaji
přesahujícími 50 milionů EUR je tento limit předmětem úpravy v souladu s bodem 20 písm. c) Pokynů o
regionální státní podpory na roky 2014 – 2020.
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