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1

Úvod

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu je materiál specifikující odlišné režimy
poskytování podpory a plnění podmínek Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Jihozápad (dále jen „ROP JZ“) u projektů, které zakládají veřejnou podporu.
Účelem tohoto metodického pokynu není striktní výčet veškerých specifik výjimek z obecného zákazu
poskytování veřejné podpory, ale především popis odlišné implementace u jednotlivých režimů
veřejné podpory, které ROP JZ umožňuje.
Metodický pokyn je doplňujícím materiálem k Příručce pro žadatele, Příručce pro příjemce
a Prováděcímu dokumentu ROP JZ. Podrobně se problematikou veřejné podpory zabývá studie
Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti
Jihozápad (04/2014,PBA).
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Definice veřejné podpory

2

Základní pravidlo ve vztahu k veřejné podpoře vymezuje čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Jeho obsahem je uvedení znaků veřejné podpory, která je neslučitelná se společným
trhem a tudíž zakázaná. Jedná se o znaky:
o
o
o
o

podpora je poskytnuta z veřejných prostředků,
udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby,
podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže,
podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná.
Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových
výjimek nebo dle pravidel de minimis či na základě rozhodnutí Evropské komise.
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Veřejná podpora v ROP JZ

3.1
Formy veřejné podpory v ROP JZ
V rámci ROP JZ bude poskytována veřejná podpora v následujících formách:
a) podpora kompatibilní s pravidlem de minimis (podpora poskytnutá do 30. 6. 2014 včetně se
řídí Nařízením Komise č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, podpora poskytnutá od 1. 7. 2014 se řídí Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze
dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de
minimis) - dále také „de minimis“,
b) veřejná podpora poskytovaná v rámci blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční
podporu (podpora poskytnutá do 30. 6. 2014 včetně se řídí Nařízením Komise č. 1628/2006
o vnitrostátní regionální investiční podpoře, podpora poskytnutá od 1. 7. 2014 se řídí sdělením
EK č. (2013/C 209/01) Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020
a Nařízením Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
1
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem ) – dále také „RIP“,
c) dle rozhodnutí Evropské komise vydaného na základě notifikace dle čl. 108/3 Smlouvy ES
v případech veřejné podpory v oblastech podpory 1.2, 1.3 a 1.4 – dále také „notifikace“.
V tabulce č. 1 je uveden přehled forem podpory u jednotlivých oblastí podpory ROP JZ. Tato tabulka
je pouze pomocným vodítkem, každý projekt, který má být podpořen z ROP JZ, může být v každé
své fázi posouzen s ohledem na specifické výstupy a aktivity i odlišným způsobem, než je uveden
v tabulce č. 1. Bližší specifikace je uvedena ve studii Řešení problematiky veřejné podpory v
Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad, která je k dispozici na www.rrjihozapad.cz.
Tabulka č. 1 - Přehled forem podpory u jednotlivých oblastí podpory ROP JZ
Oblast podpory

Financované aktivity

Nezakládá veřejnou podporu.

1.1
Modernizace
regionální
silniční sítě
1.2
Rozvoj

1

Uplatňovaná pravidla VP



Modernizace, popř. výstavba železničních Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla týkající se veřejných služeb v
stanic a zastávek
dopravě

V době revize tohoto metodického pokynu bylo Nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem ve schvalovacím procesu ze strany EK.
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infrastruktury
pro veřejnou
dopravu



Modernizace, popř. výstavba autobusových Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla týkající se veřejných služeb v
nádraží a zastávek
dopravě



Výstavba nebo modernizace dopravních Nezakládá veřejnou podporu
terminálů pro veřejnou dopravu



Výstavba nebo modernizace parkovišť pro Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se
článek 107/3c Smlouvy o fungování EU
přestup na veřejnou dopravu



Budování nebo modernizace informačních Nezakládá veřejnou podporu
systémů ve veřejné dopravě



Technické
prostředky
pro
integrovaných dopravních systém



Příprava koncepcí, programů a projektů Nezakládá veřejnou podporu
zaměřených na řešení rozvoje dopravní
obslužnosti v regionu a jeho částech včetně
přípravy nezbytné související dokumentace

1.3



Nákup, popř. modernizace
vozidel pro přepravu osob

Modernizace
vozového parku
veřejné dopravy



Nákup jiných než kolejových vozidel pro Pravidla týkající se veřejných služeb v
dopravě
přepravu osob



Přestavba autobusů na ekologický pohon



Výstavba
doprovodné
infrastruktury Pokyny společenství o státní podpoře na
k ekologickým formám veřejné dopravy ochranu životního prostředí
(např. stanice CNG a LPG)



Výstavba, rekonstrukce a modernizace Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla podpory regionálních letišť,
infrastruktury veřejných regionálních letišť
pravidla SOHZ



Napojení veřejných letišť na silniční síť



Zlepšení technického a bezpečnostního
vybavení letišť

1.4
Rozvoj
regionálních
letišť
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kolejových Pravidla týkající se veřejných služeb v
dopravě

Pravidla týkající se veřejných služeb v
dopravě

Nezakládá veřejnou podporu

1.5
Rozvoj místních
komunikací
2.1
Integrované
projekty
rozvojových
center

rozvoj Nezakládá veřejnou podporu



Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
objektů a ploch v sídlech



Revitalizace centra města a památkových Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
chráněných objektů a území



Příprava rozvojových území pro podnikání a Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
služby



Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a pravidla RIP (+MSP)
volný čas



Výstavba, rekonstrukce a modernizace Nezakládá veřejnou podporu, není-li
objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ
infrastruktury



Výstavba, rekonstrukce
místních komunikací

a

modernizace Nezakládá veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty
zakládající veřejnou podporu

2.2
Rozvojové
projekty
spádových
center

Modernizace a rozvoj
hromadné dopravy



Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
objektů a ploch v sídlech



Stavební obnova a dostavba náměstí a Nezakládá veřejnou podporu
dalších
veřejných
prostranství,
vč.
architektonických prvků



Revitalizace centra města a památkových Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
chráněných objektů a území



Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, pravidla RIP (+MSP)
volný čas, komunitní život a veřejný sektor



Značení a úpravy veřejných prostranství a Nezakládá veřejnou podporu
objektů občanské vybavenosti pro zdravotně
postižené



Příprava rozvojových území pro podnikání a Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
služby

2.3

Revitalizace
částí měst a obcí


Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, Nezakládá veřejnou podporu, není-li
dotčen obchod mezi členskými státy
objektů a ploch v sídlech



Revitalizace památkově chráněných objektů Nezakládá veřejnou podporu, není-li
a území
dotčen obchod mezi členskými státy



Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů Nezakládá veřejnou podporu, není-li
občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, dotčen obchod mezi členskými státy
volný čas, komunitní život a veřejný sektor



Značení a úpravy veřejných prostranství a Nezakládá veřejnou podporu.
objektů občanské vybavenosti pro zdravotně
postižené



Příprava rozvojových území pro podnikání a Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
služby
pravidla RIP (+MSP)

2.4



Rozvoj
infrastruktury
základního,
středního a
vyššího
odborného
školství

Výstavba, rekonstrukce a modernizace Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
objektů škol a školských zařízení vedoucí pravidla SOHZ nebo RIP
k vyšší efektivitě výuky



Pořízení a modernizace vybavení škol a Zakládá-li veřejnou podporu, aplikují se
školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě pravidla SOHZ nebo RIP
výuky



Rozvoj sítě sociálních služeb



Výstavba, rekonstrukce a modernizace Nezakládá veřejnou podporu, není-li
objektů zařízení sloužících skupinám dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ
ohroženým vyloučením ze společnosti

2.5
Rozvoj
infrastruktury
pro sociální
integraci
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sítě

městské Nezakládá veřejnou podporu



Stavební obnova a dostavba náměstí a Nezakládá veřejnou podporu
dalších
veřejných
prostranství,
vč.
architektonických prvků

Nezakládá veřejnou podporu, není-li
dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ

Metodický pokyn pro projekty
zakládající veřejnou podporu

2.6
Rozvoj
zdravotnické
péče

3.1
Rozvoj
infrastruktury
cestovního
ruchu



Výstavba, rekonstrukce, modernizace
vybavení zařízení péče o seniory



Nákup a modernizace vybavení zařízení Nezakládá veřejnou podporu, není-li
sociálních služeb
dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ nebo
RIP



Výstavba, rekonstrukce a modernizace Nezakládá veřejnou podporu, není-li
objektů zařízení předškolní a mimoškolní dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ
péče o děti



Rekonstrukce a modernizace
zdravotnických zařízení



Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční Nezakládá veřejnou podporu, není-li
péče (zdravotnické záchranné služby)
dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ



Nákup
a
modernizace
zdravotnických zařízení



Výstavba a rekonstrukce turistických cest Nezakládá veřejnou podporu
(pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní
cesty, přístavy či přístaviště) včetně
doprovodné infrastruktury a značení



Výstavba
a
rekonstrukce
sportovně- Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
rekreační vybavenosti pro cestovní ruch



Výstavba
a
rekonstrukce
vybavenosti pro cestovní ruch



Výstavba, rekonstrukce
ubytovacích kapacit



Výstavba, rekonstrukce a modernizace Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
zařízení pro kongresovou turistiku



Výstavba
a
modernizace
zařízení Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
(stavebních objektů včetně vybavení) pravidla RIP (+MSP)
určených pro lázeňské a další ozdravné
pobyty (wellness)



Výstavba a modernizace
související s lázeňským
provozem



Úprava prostranství a pěších zón
vnitřních územích lázeňských míst

3.2

Revitalizace
památek a
využití

kulturního
dědictví v rozvoji
cest. ruchu
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a

a Nezakládá veřejnou podporu, není-li
dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ nebo
RIP

objektů Nezakládá veřejnou podporu, není-li
dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ

vybavení Nezakládá veřejnou podporu, není-li
dotčen obchod mezi členskými státy,
případně se aplikují pravidla SOHZ

kulturní Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)

modernizace Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)

infrastruktury Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
a wellness pravidla RIP (+MSP)
ve Nezakládá veřejnou podporu

Stavební
rekonstrukce
kulturních, Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
historických a technických památek
Komplexní úpravy infrastruktury nebo Nezakládá veřejnou podporu
veřejných
prostranství
v památkově
chráněných územích, v areálech památkově
chráněných objektů nebo na přilehlých
plochách

Metodický pokyn pro projekty
zakládající veřejnou podporu

3.3
Rozvoj služeb
cestovního
ruchu,
marketingu a
produktů
cestovního
ruchu



Budování
doprovodných
informačních Nezakládá veřejnou podporu
systémů a značení v památkově chráněných
územích nebo objektech



Restaurování movitých kulturních památek



Pořízení vybavení na podporu nového Zakládá veřejnou podporu, aplikují se
pravidla RIP (+MSP)
využití památkově chráněných objektů



Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se
pravidlo de minimis
a kultury



Zavádění ICT v oblasti řízení a propagace Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se
cestovního ruchu (např. budování a rozvoj pravidlo de minimis
internetových
informačních
systémů
cestovního ruchu, tvorba rezervačních a
objednávkových systémů)



Propojení nabídky atraktivit a služeb do Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se
celků vytvářejících produkty cestovního pravidlo de minimis
ruchu



Podpora marketingových aktivit v cestovním Zakládá-li veřejnou podporu, aplikuje se
pravidlo de minimis
ruchu

Nezakládá veřejnou podporu

3.2

Specifikace výjimek ze zákazu veřejné podpory v ROP JZ

3.2.1

Vnitrostátní regionální investiční podpora (RIP)

Obecné zásady
Podpora poskytnutá z ROP JZ na základě blokové výjimky o regionální investiční podpoře je omezena
výší intenzity podpory.
Podpora poskytnutá velkým podnikům do 30. 6. 2014 včetně (v letech 2010 -2013) v souladu s
Nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investiční podporu ze dne 24. 10. 2006 nesmí překročit 30 % dotace poskytnuté z ROP JZ.
Podpora poskytnutá velkým podnikům od 1. 7. 2014 v souladu s Pokyny k regionální státní podpoře
na období 2014-2020 a Nařízením Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem) nesmí překročit 25 % dotace
poskytnuté z ROP JZ.
Limit výše podpory lze v obou případech zvýšit v případě středních podniků o 10 % a v případě
2
malých podniků o 20 % .
3

4

Výše podpory se řídí schválenou mapou regionální podpory pro Českou republiku pro dané období .

2

Malým a středním podnikem se rozumí podnik, který dle odst. 20 písm. u) Pokynů k regionální státní podpoře na období
2014-2020 (C 209/1) splňuje podmínky vyplývající z doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků,
malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne 20. května 2003, str. 36). Velké podniky jsou podniky, které
nesplňují kritéria malého ani středního podniku ve smyslu definic tohoto nařízení.
3

Jedná se o seznam oblastí navržených členským státem v souladu s podmínkami nařízení či pokynů EK. Seznam oblastí
schvaluje EK.
4

Do 30. 6. 2014 platí mapa regionální podpory zveřejněná v Úředním věstníku EU C 280/7 z 18. listopadu 2006, Rozhodnutí
Komise č. 510/2006 – Česká republika.
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Výše dotace z ROP JZ
Dotace z ROP JZ může být žadateli poskytnuta v režimu blokové výjimky RIP maximálně do výše
dotace RR uvedené v procentní struktuře financování projektů dle jednotlivých zdrojů v aktuálně
platné výzvě. Procentní výše dotace se liší dle charakteru subjektů definovaných výše a dle data
podepsání Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.
Podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace do 31. 12. 2010 včetně:
o malý podnik – až 56 % dotace
o střední podnik – až 46 % dotace
o velký podnik – až 36 % dotace.
Podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace od 1. 1. 2011 včetně do 30. 6. 2014 včetně:
o malý podnik – až 50 % dotace
o střední podnik – až 40 % dotace
o velký podnik – až 30 % dotace.
Podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace podepsanou od 1. 7. 2014:
o malý podnik – až 45 % dotace
o střední podnik – až 35 % dotace
o velký podnik – až 25 % dotace.
Žádost Benefit7
V případě, že bude žadatel žádat o podporu projektu v režimu RIP, vybere na záložce PROJEKT u
rolovacího pole Výběr režimu podpory z uvedeného číselníku režim podpory:
Veřejná podpora (RIP)
Způsobilost výdajů
Projekty s podepsanou Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“)
do 30. 6. 2014 včetně:
Způsobilost všech výdajů v režimu blokové výjimky RIP, tzn. způsobilost projektu jako celku, je
stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu
regionální investiční podpory, tzn. od přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen
písemně do pěti pracovních dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti.
U projektů zakládajících veřejnou podporu podle blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční
podporu (nařízení Komise č. 1628/2006) jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční
investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů souvisejících
s pořízením majetku, a zároveň žadatel předložil žádost o podporu k registraci ještě před zahájením
prací na projektu. Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací, nebo první závazný
příslib objednávky zařízení s výjimkou předběžných studií proveditelnosti, podle toho, co nastane
dříve.
Práce na realizaci těchto projektů nesmí být zahájeny před datem přijatelnosti projektu.
V případě, že práce na realizaci projektu jsou zahájeny před tímto datem, není celý projekt
způsobilý k poskytnutí dotace (viz čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu).

Od 1. 7. 2014 platí Mapa regionální podpory na období od 1. července 2014 do 31. prosince 2020, která byla schválena EK
dne 4. 2. 2014 jako SA.37553 (2013/N) – Česká republika na základě sdělení EK č. (2013/C 209/01) Pokyny k regionální
státní podpoře na období 2014 -2020 a Nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
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Zahájením prací na projektu se rozumí buď zahájení fyzických prací (včetně řízení o zadání
zakázky) nebo čerpání služeb nebo první právně závazný příslib objednávky s výjimkou předběžných
studií proveditelnosti, podle toho, co nastane dříve.
Projekty s podepsanou Smlouvou od 1. 7. 2014 včetně:
Způsobilost všech výdajů v režimu blokové výjimky RIP je stanovena datem předložení žádosti o
podporu projektu.
U projektů zakládajících veřejnou podporu podle blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční
podporu (Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 a Nařízení Komise (EU), kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem) jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici.
Počáteční investicí se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku, související s
rozšířením kapacity stávající provozovny, diverzifikací produkce provozovny o výrobky, které tato
provozovna dříve nevyráběla, nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající
provozovny včetně výdajů souvisejících s pořízením majetku. Žadatel musí zároveň předložit
k registraci žádost o podporu ještě před zahájením prací na projektu.
Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací, nebo první závazný příslib objednávky
zařízení, nebo jiný závazek, který činí investici nevratnou, a to podle toho, co nastane dříve. Za
zahájení prací se nepovažuje nákup pozemků a přípravné práce, jako např. získání povolení a
provádění předběžných studií proveditelnosti. V případě převzetí podniků se „zahájením prací“ rozumí
okamžik nabytí majetku v přímé souvislosti s odkupovanou provozovnou;
Práce na projektu s plánovaným podpisem Smlouvy od 1. 7. 2014 včetně nesmí být zahájeny
před podáním žádosti o podporu projektu. V případě, že práce na projektu jsou zahájeny před
tímto datem, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí dotace (viz odst. 65 Pokynů k regionální
státní podpoře na období 2014 -2020).
Od 1. 7. 2014 dochází k modernizaci pravidel regionální investiční podpory a k vymezení podmínek,
za kterých lze regionální investiční podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem a lze ji tudíž
poskytnout. Podmínky jsou uvedeny v části 3.1 Společné zásady pro posouzení slučitelnosti Pokynů
k regionální státní podpoře na období 2014 -2020. Jednou z podmínek slučitelnosti je motivační
účinek, v rámci kterého je nutné poskytnout informace o tom, co by se stalo s podnikem v případě, že
podpora nebude poskytnuta. Pro tyto účely je nutné spolu s žádostí o podporu projektu doložit
vyplněný „Formulář žádosti o regionální investiční podporu“ (příloha č. 1). Velké podniky musí navíc
předložit písemné doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené ve formuláři žádosti.
Tabulka č. 2 - Činnosti, které s ohledem na výše uvedené mohou být provedeny či zahájeny
před datem splnění přijatelnosti projektu/podání žádosti o podporu projektu
Činnosti v projektu
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Zahájení/provedení před
datem přijatelnosti? (Ano/Ne)
do 30. 6. 2014 (včetně)

Složení kauce na nákup nemovitosti

Ano - Za podmínky, že účinnost
smlouvy nastane nejdříve v den
přijatelnosti projektu.

Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na nákup nemovitosti

Ano - Pouze za podmínky, že
účinnost smlouvy nastane
nejdříve v den přijatelnosti
projektu (nutno ošetřit
ustanovením ve smlouvě).

Zahájení/provedení před
podáním žádosti o podporu
projektu? (Ano/Ne)
od 1. 7. 2014
Ano - Za podmínky, že účinnost
smlouvy nastane nejdříve v den
podání žádosti o podporu
projektu.
Ano - Pouze za podmínky, že
účinnost smlouvy nastane
nejdříve v den podání žádosti o
podporu projektu (nutno ošetřit
ustanovením ve smlouvě).

Metodický pokyn pro projekty
zakládající veřejnou podporu

Pořízení znaleckého posudku na
ocenění nemovitosti, která je
předmětem nákupu

Ano

Ano

Uzavření kupní smlouvy na nákup
nemovitosti

Ne

Ne – Výjimku tvoří nákup
pozemků, viz výše

Zpracování projektové a zadávací
dokumentace

Ano

Ano

Průzkumy staveniště, odborné
posudky apod.

Ano - Pouze v rozsahu
nezbytně nutném pro řádné
zpracování projektové
dokumentace, která je přílohou
žádosti o poskytnutí dotace.

Ano - Pouze v rozsahu nezbytně
nutném pro řádné zpracování
projektové dokumentace, která je
přílohou žádosti o poskytnutí
dotace.

Realizace zadávacích řízení na
zpracovatele projektové nebo
zadávací dokumentace, na
poskytování právního, technického,
finančního či ekonomického
poradenství

Ano - Pouze v rozsahu
nezbytně nutném pro přípravu
žádosti o poskytnutí dotace.

Ano - Pouze v rozsahu nezbytně
nutném pro přípravu žádosti o
poskytnutí dotace.

Poskytování právního, technického,
finančního či ekonomického
poradenství

Ano - Pouze v rozsahu
nezbytně nutném pro přípravu
žádosti o poskytnutí dotace.

Ano - Pouze v rozsahu nezbytně
nutném pro přípravu žádosti o
poskytnutí dotace.

Zahájení zadávacího řízení na
dodavatele stavebních prací,
dodávek či služeb, které jsou
předmětem projektu

Ne - Pokud již bylo zadávací
řízení zahájeno, nesmí být
v žádném případě ukončeno
před datem přijatelnosti
projektu, jinak je celý projekt
nezpůsobilý k poskytnutí dotace.
Ukončením se rozumí datum
doručení oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeči.

Ne - Pokud již bylo zadávací
řízení zahájeno, nesmí být
v žádném případě ukončeno před
datem podání žádosti o podporu,
jinak je celý projekt nezpůsobilý
k poskytnutí dotace. Ukončením
se rozumí datum doručení
oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeči.

Nákup samostatného movitého
majetku

Ne

Ne

Pořízení nehmotného majetku
(software, licence, práva duševního
vlastnictví)

Ne

Ne

3.2.2

Podpora malého rozsahu – de minimis

Obecné zásady
V případě podpory malého rozsahu (podpory "de minimis") platí, že podpory poskytované v souladu s
tímto pravidlem nemusí být Evropské komisi oznamovány a celková maximální výše podpory de
5
minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v období tří fiskálních let přesáhnout částku v Kč,
odpovídající 200 000 EUR (100 000 EUR v případě podniku provozujícího silniční nákladní dopravu
pro cizí potřebu, 500 000 EUR v případě podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského
zájmu). Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem
bez ohledu na cíl podpor, počet projektů a počet poskytovatelů podpory.

5

Definice jednoho podniku je uvedena v Metodické příručce k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu
pravidel podpory de minimis, která je zveřejněna na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž
případně na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v sekci Veřejná podpora.
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Pro Smlouvy podepsané od 1. 7. 2014 včetně platí, že jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které
mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů uvedených v čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu
de minimis.
Maximální částka je součtem všech podpor povahy de minimis poskytnutých z národních veřejných
zdrojů ČR nebo jiného členského státu EU, nebo z finančních prostředků Evropské unie, které
příjemce podpor resp. jeden podnik obdržel ve fiskálním roce poskytnutí podpory v rámci ROP JZ a
dvou fiskálních letech tomuto roku předcházejících. Fiskálním rokem je míněno zdaňovací období 1
kalendářního roku podle § 16b a § 21a písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
Žadatel je v tomto případě povinen doložit řídícímu orgánu výši doposud poskytnutých podpor povahy
de minimis dle pravidel uvedených výše, pokud je mu v rámci příslušné oblasti podpory ROP JZ
umožněno požádat o tento typ podpory a on této možnosti využije. Tuto podporu nelze použít
kumulativně, tj. na shodné způsobilé výdaje spolu s jinými blokovými výjimkami za předpokladu, že by
došlo k překročení míry podpory pro danou výjimku.
Výše dotace z ROP JZ
Dotace z ROP JZ může být žadateli poskytnuta v režimu de minimis maximálně do výše dotace RR
uvedené v procentní struktuře financování projektů dle jednotlivých zdrojů v aktuálně platné výzvě.
Povinnosti žadatele
Žadatel poskytne ŘO ROP JZ úplné údaje o podpoře de minimis, kterou během posledních třech
fiskálních let obdržel – v přepočtu kurzem uvedeným ve smlouvách (případně kurzem ke dni
podepsání smlouvy/smluv/rozhodnutí). Do limitu podpory de minimis se nezapočítává případná
podpora, která nebyla poskytnuta v režimu pravidla de minimis. Žadatel tyto požadované údaje
dokládá čestným prohlášením (viz příloha č. 2).
Pro přepočet výše dotace požadované v žádosti o podporu projektu z ROP JZ z CZK na EUR (aby byl
dodržen limit max. 200 000 EUR, resp. 100 000 EUR nebo 500 000 EUR), použije žadatel kurz
stanový ECB platný v měsíci, ve kterém byla vyhlášena výzva – tento kurz je uveden u příslušné
výzvy na internetových stránkách www.rr-jihozapad.cz. V případě, že bude projekt doporučen
k financování v rámci ROP JZ, bude při přípravě Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen „
Smlouva“) výše dotace přepočtena kurzem ke dni podpisu Smlouvy, který je uveden v Centrálním
registru podpor malého rozsahu. V případě, že by přepočet požadované dotace kurzem ke dni
podpisu Smlouvy překročil hranici max. limitu pro podporu de minimis, bude dotace uvedená ve
Smlouvě snížena. Dotace může být taktéž snížena v případě, že bude před podpisem Smlouvy
zjištěno, že žadatel od doby podání žádosti do podpisu Smlouvy obdržel podporu de minimis z jiného
dotačního titulu a v součtu by podpora de minimis překročila max. limit uvedený výše. Příjemce
podpisem Smlouvy prohlašuje, že jím obdržené podpory de minimis v předchozích 3 fiskálních letech
tento limit nepřekročily.
Bude–li z ROP JZ poskytnuta podpora de minimis, bude příslušný příjemce informován ŘO, že
získává podporu v režimu de minimis ustanovením ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace.
Po podpisu Smlouvy bude Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zadána podpora
v souladu s vyhláškou č. 465/2009 Sb., ze dne 15. prosince 2009, o údajích zaznamenávaných do
centrálního registru podpor malého rozsahu de minimis do Centrálního registru podpor malého
rozsahu (de minimis).
Žádost Benefit7
V případě, že bude žadatel žádat o podporu projektu v režimu de minimis, vybere na záložce
PROJEKT u rolovacího pole Výběr režimu podpory z uvedeného číselníku režim podpory:
De minimis
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Pokud byly subjektu žádajícímu o podporu z ROP JZ v posledních 3 fiskálních letech (viz výše)
poskytnuty prostředky v režimu de minimis, zaškrtne v Benefit7 v záložce PROJEKT možnost
„Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de
minimis“.
Poté se zaktivuje záložka PODPORA DE MINIMIS, kde žadatel uvede projekty, v rámci kterých mu
byla poskytnuta podpora v režimu de minimis v posledních 3 letech. Výši dotace uvede v Kč.
Způsobilost výdajů
U projektů, kterým je poskytnuta podpora v režimu de minimis, platí stejná pravidla pro způsobilost
výdajů jako u projektů, které nezakládají veřejnou podporu. Výčet způsobilých výdajů, časová
způsobilost a jejich dokladování je uveden dle jednotlivých oblastí podpory v Metodickém pokynu ke
způsobilým výdajům.

4

Přílohy

Příloha č. 1 - Formulář žádosti o regionální investiční podporu
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
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