
 

 

Vysvětlivka připojená ke změnám, které byly zavedeny ve druhém zveřejněném znění 
návrhu cílené revize obecného nařízení o blokových výjimkách  

 
Komise zahajuje druhou veřejnou konzultaci týkající se cílené revize obecného nařízení o 
blokových výjimkách v období nebývalé krize způsobené důsledky pandemie Covid-19. 
Členské státy EU se snaží pomoci zmírnit hospodářské dopady této krize ve všech odvětvích 
hospodářství. Komise závažnost situace plně uznává a zveřejnila dočasný rámec, který 
objasňuje, kdy jsou zásahy státu v současné krizi slučitelné s fungováním vnitřního trhu. Je 
však nutné pokračovat také v přípravě na období po krizi, aby bylo možné včas dokončit 
cílenou revizi obecného nařízení o blokových výjimkách před začátkem příštího víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027.  
 
Účelem této vysvětlivky je objasnit a vysvětlit hlavní změny, které byly v návrhu na revizi 
obecného nařízení o blokových výjimkách v souvislosti s příštím víceletým finančním 
rámcem zavedeny po první veřejné konzultaci a na základě zpětné vazby získané v rámci této 
konzultace. Změny jsou nastíněny u každé ze tří oblastí, které jsou součástí tohoto návrhu 
obecného nařízení o blokových výjimkách:  

• projekty Evropské územní spolupráce (dále jen „EÚS“), 
• projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely pečeť excelence na 

základě programu Horizont 2020 nebo programu Horizont Evropa, jakož i projekty 
spolufinancování a akce „Teaming“ v rámci programu Horizont 2020 nebo programu 
Horizont Evropa, 

• vnitrostátní financování spojené s financováním z programu InvestEU. 
 
Evropská územní spolupráce 
 
Aktualizovaný návrh obecného nařízení o blokových výjimkách odráží tyto hlavní změny 
týkající se Evropské územní spolupráce: 
 

• Intenzita podpory: Komise pro všechny partnery projektu sladila intenzitu podpory 
navrhovanou v článku 20 s mírou spolufinancování stanovenou v předloze nařízení o 
EÚS, aby zjednodušila řízení projektů EÚS a snížila administrativní zátěž. 

• Podmínky podávání zpráv a monitorování: Komise zjednodušila podmínky podávání 
zpráv a monitorování u nízkých částek podpory poskytovaných podle článku 20a. 
Záměrem je zohlednit projekty EÚS s mnoha účastníky přijímajícími velmi malou 
podporu, v jejichž případě je z důvodu velmi nízkých částek podpory vhodné omezit 
administrativní zátěž. 

 
Výzkum, vývoj a inovace 
 
Aktualizovaný návrh obecného nařízení o blokových výjimkách odráží tyto hlavní změny 
týkající se výzkumu, vývoje a inovací: 

• Upřesnění: Řada ustanovení byla upřesněna, například příslušná míra financování 
přípustná v programech Horizont. Na základě připomínek obdržených v rámci veřejné 
konzultace Komise rovněž odstranila původní vysvětlivky v definicích způsobilých 
činností, pokud jde o úroveň technologické připravenosti, aby bylo zřejmé, že 
původně navrhovaný úvod neměl vést ke změně podstaty. V zájmu větší jasnosti a 
srozumitelnosti Komise rovněž rozdělila původně navrhované články týkající se 
výzkumu, vývoje a inovací do čtyř samostatných článků, které se vztahují na 



 

 

1) podporu pro projekty, jež obdržely značku kvality – pečeť excelence, 2) podporu 
pro akce „Marie Skłodowská-Curie“ a akce v rámci grantů ERV na tzv. ověření 
koncepce (Proof of Concept), 3) podporu na spolufinancované projekty v oblasti 
výzkumu a vývoje a 4) podporu na akce „Teaming“. 

• Jednotné minimální financování spolufinancovaných projektů z programu Horizont 
Evropa: Aby se zjednodušilo provádění spolufinancovaných projektů, byl požadavek 
týkající se minimálního financování projektů na základě programu Horizont Evropa 
upraven, takže nyní se vyžaduje jednotné minimální financování z programu Horizont 
Evropa ve výši 30 %.  

• Institucionalizovaná evropská partnerství: Komise rovněž objasnila, že příspěvky 
členských států k institucionalizovaným evropským partnerstvím, jak je stanoveno v 
programu Horizont Evropa, jsou způsobilé, pokud budou dodržena pravidla programu 
Horizont Evropa a výběr projektů budou provádět nezávislí odborníci. 

 
InvestEU 
 
Aktualizovaný návrh obecného nařízení o blokových výjimkách odráží tyto hlavní změny, 
pokud jde o program InvestEU: 

• Definice: Na základě připomínek obdržených v rámci první veřejné konzultace uvedla 
Komise řadu definic do souladu s definicemi obsaženými v nařízení o programu 
InvestEU (jako jsou definice „záruky EU“ a „prováděcího partnera“) a definicemi, 
které jsou již obsaženy v obecném nařízení o blokových výjimkách (např. definice 
„inovativního podniku“). 

• Prahové hodnoty financování uvedené v článcích 56e a 56f: Řada komentátorů během 
první veřejné konzultace měla za to, že některé prahové hodnoty oznamovací 
povinnosti jsou příliš nízké (např. u energie z obnovitelných zdrojů) a že mezi 
různými druhy financování malých a středních podniků existuje neodůvodněný rozdíl 
v prahových hodnotách oznamovací povinnosti. Komise příslušné prahové hodnoty 
financování upravila s přihlédnutím k nezbytnému vzájemnému vztahu mezi 
prahovými hodnotami financování v oddíle 16 (vyjádřenými jako celkové 
financování) a stávajícími prahovými hodnotami oznamovací povinnosti podle 
platných ustanovení obecného nařízení o blokových výjimkách (obvykle vyjádřenými 
nikoli jako celkové financování, nýbrž jako částky podpory).  

• Podmínky způsobilosti uvedené v článcích 56e a 56f: Zúčastněné strany a členské 
státy upozornily, že je nutné upravit cenové podmínky v čl. 56e odst. 2 (např. 
stanovování cen by nemělo odkazovat přímo na sazby IBOR) a omezení doby trvání u 
půjček a záruk pro malé a střední podniky podle čl. 56e odst. 11 písm. b). Nový návrh 
se těmito záležitostmi zabývá. Komise mimoto zjednodušila podmínky stanovené v 
článku 56f, aby usnadnila zprostředkované, komerčně zaměřené dluhové produkty 
zavedené v rámci programu InvestEU. 

• Doplnění/vypuštění kategorií projektů v článku 56e: Komise objasnila a doplnila řadu 
kategorií projektů, které budou využívat zjednodušeného postupu podle nového 
oddílu 16. Komise doplnila nové ustanovení o podpoře investic do energetické 
účinnosti a o podpoře na výstavbu nebo modernizaci zařízení inovačních klastrů. 
Komise naopak vyňala typ projektů, jež ve většině případů nemají hospodářskou 
povahu (např. investice do železniční infrastruktury). Doplněna byla navíc řada 
kategorií projektů týkajících se širokopásmové infrastruktury, jež jsou způsobilé pro 
financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií 2 
(CEF2) a programu InvestEU. 



 

 

• Požadavek na hodnocení: Komise objasnila, kdy se v rámci kombinace vnitrostátních 
finančních prostředků a finančních prostředků z programu InvestEU uplatní 
požadavek na hodnocení týkající se režimů státní podpory s částkou vyšší než 
150 milionů EUR.  

 

Další kroky 
V návaznosti na stávající veřejnou konzultaci Komise na základě zpětné vazby získané od 
zúčastněných stran reviduje návrh nařízení za účelem přijetí konečného znění do konce 
roku 2020, včas před začátkem příštího víceletého finančního rámce. 


