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PROČ JE POTŘEBNÉ KOORDINOVANÉ ÚSILÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI, ABY SE PODAŘILO
ZVRÁTIT SESTUPNÝ TREND INVESTIC V EVROPĚ?
Celosvětová hospodářská a finanční krize způsobila prudký pokles investic v Evropě, což se nepříznivě odrazilo
v nedostatku nezbytných investic do infrastruktury, inovací a financování MSP. V současnosti jsou investice v
Evropě o 15 % nižší než v době před krizí.
Investiční potřeby jsou značné a k dispozici jsou i nezbytné finanční zdroje, ale mnohé potenciální investice se
neuskuteční kvůli různým překážkám finanční i jiné povahy. Důvěra investorů je nízká v důsledku hospodářské
nestability, nejistoty v oblasti právních předpisů a podobně.
Evropa se s tímto propadem investic musí vypořádat, aby se vzpamatovala z krize a posílila svou globální
konkurenceschopnost. To vyžaduje společné celoevropské úsilí, které Evropu přivede na cestu k hospodářskému
oživení. V tomto kontextu se Komise rozhodla řešit propad investic vytvořením investičního plánu pro Evropu.
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CO JE EVROPSKÝ FOND PRO STRATEGICKÉ INVESTICE (EFSI)?
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) stojí v centru investičního plánu pro Evropu. Evropská komise
a skupina Evropské investiční banky (EIB) vytvořila EFSI s cílem pomoci překonat nedostatečný objem investic
v EU prostřednictvím mobilizace soukromých finančních zdrojů pro strategické investice.
Skupina EIB poskytuje s podporou EFSI financování ekonomicky a technicky životaschopných projektů, včetně
projektů, jejichž rizikový profil je vyšší než v případě běžných aktivit EIB. Důraz je kladen na tato klíčová odvětví:
i) doprava, energetika a digitální hospodářství; ii) životní prostředí a účinné využívání zdrojů; iii) lidský kapitál,
kultura a zdraví; iv) výzkum, vývoj a inovace; v) podpora malých a středních podniků a společností se střední
tržní kapitalizací.
EFSI může financovat investiční platformy s cílem směrovat finanční příspěvky do řady investičních projektů
s tematickým či geografickým zaměřením a do operací s účastí národních podpůrných bank (NPB).
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CO JSOU EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY?
Existuje pět evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů):
••
••
••
••
••

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Evropský sociální fond (ESF)
Fond soudržnosti (FS)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

Tyto fondy mají společný právní rámec (nařízení o společných ustanoveních), zároveň se však na ně vztahují
konkrétní nařízení věnovaná každému fondu zvlášť1. ESI fondy významně přispívají k dosažení cílů EU v oblasti
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začleňování. Během období 2014–2020 bude prostřednictvím
500 programů investováno 454 miliard eur, které budou cíleně využity na strategické oblasti generující růst,
zejména pak na výzkum, vývoj a inovace, podporu malým a středním podnikům, nízkouhlíkové hospodářství
a informační a komunikační technologie.
Prostředky z ESI fondů jsou poskytovány prostřednictvím víceletých programů spolufinancovaných
z vnitrostátních zdrojů, které schvaluje Komise a provádějí a společně spravují členské státy a jejich regiony.
Za výběr, provádění a monitorování projektů podporovaných z ESI fondů jsou odpovědné místní orgány.
Reformovaný rámec ESI fondů pro období 2014–2020 přináší více možností, jak spíše než jen granty využívat
finanční nástroje.
1 Další informace viz http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_cs.htm
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JAKÉ JSOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI
FONDY (ESI FONDY) S EVROPSKÝM FONDEM PRO STRATEGICKÉ INVESTICE (EFSI)?
Liší se rizikovým profilem, kritérii a způsobem provádění.

ESI
Fondy

EFSI

ESI fondy mohou financovat projekty prostřednictvím grantů a
finančních nástrojů a jsou součástí programů prováděných řídicími
orgány v členských státech.

EFSI poskytuje nástroje pro rizikové financování (žádné granty)
prostřednictvím Evropské investiční banky ne podle stanovených kvót
pro zeměpisné oblasti nebo odvětví, ale na základě tržní poptávky po
investičním financování.

6

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ (ESI) FONDY A EVROPSKÝ FOND PRO STRATEGICKÉ INVESTICE (EFSI)

JAKÉ JSOU VÝHODY DOPLŇKOVÉHO VYUŽITÍ EFSI A ESI FONDŮ?
ESI fondy a EFSI mohou podpořit společné a koordinované úsilí o zvýšení úrovně investic v celé Evropě či v
konkrétním regionu.
ESI fondy a EFSI se mohou vzájemně doplňovat a mobilizovat maximum soukromých finančních prostředků, a
zvýšit tak příliv dodatečných investic. Tyto fondy byly navrženy různým způsobem, avšak vzájemně se doplňují,
pokud jde o jejich smysl, podobu a legislativní rámec. Vzájemně se tak posilují.
Je možné je kombinovat mnoha různými způsoby, v závislosti na konkrétní investici. Kombinace ESI fondů a
EFSI může být obzvláště zajímavá v některých zemích nebo odvětvích, v nichž ESI fondy skýtají široké příležitosti
a ve kterých nebyl samotný EFSI doposud využíván v plné šíři.
Každý ekonomicky a technicky životaschopný projekt, který má potenciál pozitivně přispět k růstu a tvorbě
pracovních míst v EU a je v souladu s politikami EU, může být způsobilý k financování jak z EFSI, tak z ESI fondů.
Regionální orgány mohou vytěžit dodatečný přínos ze spolufinancování s EFSI (příspěvky z EFSI a od investorů,
které přitáhne možnost podílet se na financování z EFSI). Regionální příděly jsou nejen pojistkou pro investice
z ESI fondů, ale také dávají každému regionu (v rámci jeho regionálního programu) možnost přitáhnout do
regionu investice z EFSI.
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JAKÝMI ZPŮSOBY MOHOU BÝT ESI FONDY KOMBINOVÁNY S EFSI?
ESI fondy lze s EFSI kombinovat různě:
1.

Kombinace ESI fondů s EFSI přímo na úrovni projektu:
Způsobilý projekt získá financování z programu ESIF (formou grantu nebo prostřednictvím
finančního nástroje), z EFSI a případně také od dalších investorů, kteří mají zájem investovat s ESI
fondy a EFSI.

Jiný
investor

Podpora
z EFSI

Program
financovaný
z ESI fondů
grant

PROJEKT
Jiný
investor

Podpora
z EFSI

Program
financovaný
z ESI fondů

Finanční nástroj
(vnitrostátní, regionální,
nadnárodní, přeshraniční)

PROJEKT

půjčka/záruka/kapitál
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2.

Kombinace ESI fondů s EFSI na úrovni investiční platformy:
Řídicí orgán může chtít zřídit novou investiční platformu (považovanou za finanční nástroj), do níž
by EFSI a ostatní investoři vložili své zdroje včetně vkladu formou vícevrstvého fondu.
Další možností je, že řídicí orgán vloží příspěvek z programu ESI fondů do stávající investiční
platformy (považované za finanční nástroj), která byla zřízena s pomocí zdrojů z EFSI na
vnitrostátní, regionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni. Investiční platforma by pak investovala
příspěvky z EFSI a jednotlivých programů ESI fondů do projektů (podílet se mohou i další investoři).

Jiný
investor

Podpora
z EFSI

Program
financovaný
z ESI fondů

Finanční nástroj
(vnitrostátní, regionální, nadnárodní, přeshraniční/FN na úrovni EU)
INVESTIČNÍ PLATFORMA

PROJEKT
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3.

Kombinace ESI fondů s podporou z EFSI (vkládanou prostřednictvím investiční platformy) na
úrovni finančního nástroje nebo projektu:
V tomto případě řídicí orgán vytvoří finanční nástroj, v němž se investiční platforma založená s podporou
EFSI účastní jako investor. Podílet se mohou i další investoři. Tento finanční nástroj by pak investoval
příspěvky z EFSI a jednotlivých programů ESI fondů do projektů (podílet se mohou i další investoři).
Další možností je intervence investiční platformy zřízené s podporou EFSI přímo na úrovni projektu na
základě jednotlivých obchodů.

Jiný
investor

Program
financovaný
z ESI fondů

Finanční nástroj
(vnitrostátní, regionální, nadnárodní, přeshraniční)

PROJEKT

Podpora
z EFSI

Investiční
platforma
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LZE ESI FONDY VYUŽÍT JAKO PŘÍSPĚVEK DO EFSI?
Programové zdroje ESI fondů nelze přímo převést do EFSI.

JE MOŽNÉ VYUŽÍT EFSI PRO VNITROSTÁTNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ PROGRAMU
PODPOŘENÉHO Z ESI FONDŮ?
S ohledem na povahu a strukturu EFSI nelze podporu z tohoto fondu považovat za vnitrostátní spolufinancování
jakéhokoliv programu podpořeného z ESI fondů.
Vnitrostátní spolufinancování programu podpořeného z ESI fondů může být nicméně poskytnuto prostřednictvím
jiného finančního produktu EIB/EIF – buď formou půjčky na strukturální programy, nebo jako intervence na úrovni
projektu.
Za určitých okolností je také možné libovolné dodatečné zdroje uvolněné a získané díky kombinaci intervencí
z ESI fondů a EFSI uznat za vnitrostátní spolufinancování programů podpořených z ESI fondů.

JAK SE V PŘÍPADĚ KOMBINACE ESI FONDŮ A EFSI UPLATŇUJÍ PRAVIDLA O STÁTNÍ
PODPOŘE?
EFSI nepředstavuje státní podporu a nevztahují se na něj pravidla EU o státní podpoře. Pokud nejsou prostředky
z ESI fondů podnikům poskytovány za tržních podmínek, mohou představovat státní podporu, na kterou se
vztahují pravidla EU o státní podpoře.
Komise bude posuzovat ESI fondy obsahující státní podporu na základě svého modernizovaného rámce pro
státní podporu. Aby se usnadnilo provádění EFSI, Komise bude považovat posuzování souladu ESI fondů s
pravidly o státní pomoci za prioritu a bude je provádět zrychleným postupem (do šesti týdnů od chvíle, kdy
obdrží úplné informace).
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KDE MOHOU NAVRHOVATELÉ PROJEKTŮ NAJÍT POMOC PŘI VYPRACOVÁVÁNÍ SVÝCH
NÁVRHŮ?
Navrhovatelé projektů by měli plně využívat Evropské centrum pro investiční poradenství, které je vstupní
branou k technickému a administrativnímu poradenství a podpoře v oblasti investic. Evropské centrum, které
společně navrhly Evropská komise a Evropská investiční banka, pomáhá veřejným orgánům a předkladatelům
projektů identifikovat, upřednostňovat, připravovat, strukturovat a provádět strategické projekty a účinněji
využívat finanční prostředky EU prostřednictvím uvolnění soukromého kapitálu. Součástí tohoto jednotného
kontaktního místa je poradenská služba „fi-compass“, která se zaměřuje na finanční nástroje pro ESI fondy.
Nově vytvořený Evropský portál investičních projektů umožňuje veřejným i soukromým předkladatelům projektů
sídlícím v EU oslovit potenciální investory na celém světě. Tento portál provozovaný Evropskou komisí vznikl v
reakci na přání investorů nacházet více potenciálních příležitostí k investování v EU na jedné ústřední platformě.

Další informace
Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy a Evropský fond pro strategické investice (EFSI)
Investičního plánu pro Evropu / ESI Funds Open Data Platform
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU
Příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů k zaměstnanosti a růstu, investiční plán a priority Komise

