
Článek Kategorie Prahová hodnota Intenzita/ Výše podpory Způsobilé náklady
Regionální podpora

14 Regionální investiční podpora

18,75 mil. EUR/ 33,75 mil 
EUR v případě malých 

podniků/ 26,25 mil. EUR 
v případě středních 

podniků (v závislosti na 
Mapě regionální 

podpory)

max. 25 %/ lze navýši o 20 pb 
u malých podniků/ lze navýšit 

o 10 pb u stř. podniků (v závislosti na 
Mapě regionální podpory)

investice do hmotného a nehmotného majetku/ mzdové náklady odhadované na období 2 
let, jež jsou spojeny s pracovními místy vytvořenými počáteční investicí/ kombinace 

zmíněných nákladů, přičemž nesmí být překročena vyšší ze zmíněných částek

15 Regionální provozní podpora není stanovena max. 100 % dodatečné náklady na dopravu zboží/ dodatečné provozní náklady

16 Regionální podpora městského rozvoje 20 mil. EUR není stanovena
celkové náklady na projekt městského rozvoje, které splňují požadavky
článků 65 a 37 nařízení Evropského parlamentu  a Rady EU č. 1303/2013

Podpora malých a středních podniků (MSP)

17 Investiční podpora určená MSP 7,5 mil. EUR
max. 20 % v případě malých
 podniků/ 10 % v případě 

středních podniků

investice do hmotného i nehmotného majetku/ odhadované mzdové náklady spojené s 
pracovními místy vytvořenými v přímé souvislosti s investičním projektem a vypočtené za 

období 2 let

18
Podpora na poradenské  služby 
ve prospěch MSP

2 mil. EUR max. 50 % náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci

19 Podpora na účat MSP na veletrzích 2 mil. EUR ročně max. 50 % nájem, zřízení a provoz stánku při účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě

20
Podpora na náklady spolupráce MSP, 
které se účastní projektů v rámci 
Evropské územní spolupráce

2 mil. EUR max. 50 %

náklady na organizační spolupráci, včetně nákladů na zaměstnance a kancelářské prostory, 
a to v rozsahu, který připadá na projekt spolupráce/ náklady na poradenské a podpůrné 

služby spojené se spoluprací 
a poskytované externími poradci a poskytovateli služeb/ cestovní výdaje, výdaje na 

vybavení a investiční výdaje přímo spojené s projektem a odpisy nástrojů a vybavení přímo 
používaného pro projekt

Podpora přístupu MSP k financování

21 Podpora rizikového financování 15 mil. EUR

min. 10 % rizikového financování od 
soukromých nezávislých investorů, 
pokud dosud nepůsobí na žádném 

trhu/ min. 40 % rizikového financování 
od soukromých nezávislých investorů, 
pokud se jedná o způsob. podnik podle 
podmínky b)/ min. 60 % rizikového 

financování od soukromých 
nezávislých investorů, pokud se jedná 
o podnik podle podmínky c) nebo v 
případě následných investici po 

uplynutí 7 letého období na trhu podle 
podmínky b)

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: podniky, jenž jsou v 
době počáteční investice rizikového financování nekotovánými MSP a splňují alespoň jednu 

z níže uvedených podmínek: 
a) nepůsobí na žádném trhu; b) působí na libovolném trhu po dobu kratší než 7 let od 
svého prvního komerčního prodeje; c) potřebují počáteční investici do rizikového 

financováné, která podle podnikatelského záměru zpracovaného pro účely vstupu na nový 
výrobkový nebo zeměpisný trh přesahuje 50 % jejich průměrného ročního obratu za 

předchozích 5 let

Přehled kategorií Nařízení Komise EU č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových vyjímkách) 
aktualizace: říjen 2017



22 Podpora na zahájení činnosti není stanovena
výše podpory stanovená pro jednotlivé 
podniky v čl. 22 odst. 3, 4 a 5 GBER

způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: nekotované malé 
podniky v době do 5 let od své první registrace, které dosud nerozdělovaly zisky a nevznikly 

spojením podniků

23
Podpora určená alternativním obchodním 
platformám zaměřeným na MSP

není stanovena

výše podpory stanovená pro jednotlivé 
podniky v čl. 22 odst. 3, 4 a 5 GBER, je‐

li provozovatelem platformy malý 
podnik

nejsou stanoveny

24
Podpora na náklady spojené 
s výběrem vhodného investičního objektu

není stanovena max. 50 %
počáteční přezkum a formální  hloubková kontrola, kterou provádějí správci finančních 
zprostředkovatelů nebo investoři s cílem nalézt podniky způsobilé podle čl. 21 a 22 GBER

Podpora výzkumu, vývoje a inovací
25 Podpora na výzkumné a vývojové projekty

25 1) Základní výzkum

40 mil. EUR 
(alespoň 50% způsob. 

nákladů 
spadá do zákl. výzkumu)

max. 100 %

25 2) Průmyslový výzkum

20 mil. EUR
(alespoň 50% způsob. 

nákladů
spadá do průmyslového 

i zákl. výzkumu)

max. 50 % / lze navýšit 
o 10 procentních bodů (pb) 
u stř. podniků / lze navýšit 

o 20 pb u malých podniků / lze
 navýšit o 15 pb pokud 

za a) projekt zahrnuje účinnou 
spolupráci nebo 

za b) výsledky jsou veřejně šířeny; ale 
max. 80 %

25 3) Experimentální vývoj

15 mil. EUR
(alespoň 50% způsob. 

nákladů
spadá do experiment. 

vývoje)

max. 25 % / lze navýšit 
o 10 procentních bodů (pb) 
u stř. podniků / lze navýšit 

o 20 pb u malých podniků / lze
 navýšit o 15 pb pokud 

za a) projekt zahrnuje účinnou 
spolupráci nebo 

za b) výsledky jsou veřejně šířeny; ale 
max. 80 %

25
4) Součást projektu Eureka nebo 

podniky zřízené na základě čl. 185 nebo 187 
Smlouvy

částky v bodech 1 až 3 
se zdvojnásobují

‐

25 5) Podpora formou vratných  záloh
částky v bodech 1 až 4 
se navyšují o 50%

‐

25
6) Podpora na studie proveditelnosti v rámci 

přípravy 
výzkumných činností

7,5 mil. EUR

max. 50 % / lze navýšit 
o 10 pb u stř. podniků / lze navýši o 20 

pb 
u malých podniku

26 Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu 20 mil. EUR  max. 50 % investice do hmotného a nehmotného majetku

osobní náklady/ náklady  na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány  
pro účely projektu / náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány 

pro účely projektu / náklady 
na smluvní výzkum, poznatky  a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z 
vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a 
rovnocenné služby využité výlučně pro účely  projektu / dodatečné režijní a ostatní 

provozní náklady



27 Podpora určená inovačním klastrům 7,5 mil EUR

max. 50 % v případě investiční 
podpory; lze navýšit o 15 pb u 

inovačních klastrů nacházejících se v 
podporovaných oblastech  splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) 
Smlouvy;  lze navýšit o 5 pb u 

inovačních klastrů nacházejících se v 
podporovaných oblastech  splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) 
Smlouvy / max. 50 % v případě 

provozní podpory

osobní a správní náklady souvísející s těmito činnostmi: a) řízení a provoz klastru s cílem 
usnadnit spolupráci, sdílení informací a poskytování nebo zprostředkování specializovaných 
a personalizovaných služeb pro podporu podnikání; b)marketing klastru s cílem zvýšit účast 

nových podniků nebo organizací a zviditelnění; c) správa zařízení klastru; organizace 
vzdělávacích programů, seminářů a konferencí na podporu výměny znalostí a vytváření sítí 

a nadnárodní spolupráce 

28 Podpora na inovace určená MSP 5 mil. EUR

max. 50 %/ až 100 % v případě
podpory na poradenské  
a podpůrné služby, 

za předpokladu, že celková
 výše podpory na tyto služby
 nepřesáhla v kterémkoli
období 3 let 200 000 EUR

na podnik

náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv / náklady na 
vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí nebo 
velkého podniku, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje 

a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky / náklady na 
poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

29
Podpora na inovace postupů a organizační 
inovace

7,5 mil. EUR
max. 15 % u velkých podniků / max. 50 

% u MSP 

osobní náklady/ náklady na nástroje, vybavení, budovy a pozemky v rozsahu a za období, 
kdy jsou využívány pro projekt / náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly 

zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních 
podmínek / dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, 

dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu

30
Podpora výzkummu a vývoje v odvětví rybolovu 
a akvakultury

není stanovena max. 100 %

osobní náklady/  náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány 
pro účely projektu/ náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou  využívány  

pro účely projektu/ náklady 
na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnější 
zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby 

využité výlučně pro účely  projektu/ dodatečné režijní a provozní náklady 



Podpora vzdělávání

31 Podpora na vzdělávání 2 mil. EUR

max. 50 % lze navýšit za a) 
o 10 pb, je‐li vzdělávání poskytnuto 

pracovníkům se zdravotním 
postižením nebo znevýhodněným 

pracovníkům nebo za b) o 10 pb u stř. 
podniků, o 20 pb u malých podniků; 
ale max. 70 % / max. 100% pokud je 

podpora poskytnutá v odvětví námořní 
dopravy za podmínek 

za a) školené osoby nejsou aktivními 
členy posádky, ale jsou na palubě 

nadpočetní;
za b) školení se provádí na palubě lodí 

zapsaných 
v registru Unie

osobní náklady školitelů za hodiny, během kterých se školitelé účastní vzdělávání/ provozní 
náklady školitelů a školených osob přímo spojené s projektem vzdělávání/ náklady za 

poradenské služby týkající se projektu vzdělávání/ osobní náklady školených osob a obecné 
nepřímé náklady připadající na hodiny, během nichž se školené osoby účastní vzdělávání

Podpora pro znevýhodněné pracovníky 
a pracovníky se zdravotním postižením

32
Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků 
v podobě subvencování mzdových nákladů

5  mil. EUR ročně max. 50 %
mzdové náklady za dobu nejvýše 12 měsíců od náboru znevýhodněného pracovníka (u 

pracovníka vážně znevýhodněného až 24 měsíců)

33
Podpora na zaměstnávání pracovníků se 
zdravotním postižením v podobě subvencování 
mzdových nákladů

10 mil. EUR ročně max. 75 %
mzdové náklady za období, během něhož je pracovník se zdravotním postižením 

zaměstnán

34
Podpora na úhradu dodatečných nákladů na 
zaměstnávání pracovníků se zdravotním 
postižením

10 mil. EUR ročně max. 100 %

náklady na přizpůsobení provozovny/ náklady na zaměstnance odpovídající rozsahu doby, 
která připadá výhradně na asistenci pracovníkům se zdravotním postižením, a náklady na 
školení těchto zaměstnanců, kteří mají pracovníkům se zdravotním postižením asistovat/ 

náklady na přizpůsobení či pořízení vybavení nebo náklady na pořízení a ověření 
počítačového programového vybavení, které mají používat pracovníci se zdravotním 

postižením, včetně přizpůsobených a pomocných technologických zařízení, které jdou nad 
rámec nákladů, jež by příjemci vznikly, pokud by zaměstnával pracovníky, kteří nemají 
zdravotní postižení/ náklady přímo spojené s dopravou pracovníků se zdravotním 
postižením na místo výkonu práce a činností s prací souvisejících/ mzdové náklady 

připadající na hodiny, jež pracovník se zdravotním postižením stráví na rehabilitaci/ jestliže 
příjemce poskytuje chráněné zaměstnání, jsou způsobilé náklady na výstavbu, vestavbu 
nebo modernizaci výrobních jednotek dotyčného podniku a dále všechny správní a 
dopravní náklady, které ze zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením přímo 

vyplývají

35
Podpora na úhradu nákladů na asistenci 
poskytovanou znevýhodněným pracovníkům

5 mil. EUR ročně max. 50 %
náklady na zaměstnávání pracovníků výhradně na tu část pracovní doby , kterou věnují 
asistenci znevýhodněným pracovníkům za období nepřesahující 12 měsíců po přijetí (u 

pracovníka vážně znevýhodněného až 24 měsíců)



Podpora na ochranu životního prostředí

36

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit 
se přísnějšími environmentálními normami, než 
jsou normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního 
prostředí v případě, že norma Unie neexistuje

15 mil. EUR

max. 40 % / lze navýšit o 10 pb 
u stř. podniků a o 20 pb 

u malých podniků/ lze navýšit 
o 15 pb v podporovaných oblastech 
splňující podmínky čl. 107 odst. 3 
písm. a) Smlouvy  nebo o 5 pb 

v podporovaných oblastech splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) 

Smlouvy

dodatečné investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné řídit se přísnějšímy 
normami, než jsou použitelné normy Unie, nebo zvýšit ochranu životního prostředí v 

případě, že norma Unie neexistuje 

37
Investiční podpora na včasné přizpůsobení se 
budoucím normám Unie

15 mil. EUR

max. 20 % u malých podniků; max. 15 
% u stř. podniků; max. 10 % u velkých 

podniků; pokud  je investice 
realizována 

a  ukončena více než 3 roky přede 
dnem, kdy nová norma Unie nabývá 

účinnosti/ 
max. 15 % u malých podniků; max. 10 

% u stř. podniků; 
max. 5 % u velkých podniků; pokud  je 

investice realizována 
a ukončena v rozmezí jednoho až 3 
roky přede dnem, kdy nová norma 

Unie nabývá účinnosti/ lze navýšit o 15 
pb 

v podporovaných oblastech splňující 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) 

Smlouvy  nebo o 5 pb 
v podporovaných oblastech splňujících 

podmínky čl. 107 ostd. 3 písm. c) 
Smlouvy

dodatečné investiční náklady nezbytné k tomu, aby bylo možné řídit se přísnějšími 
normami, než jsou použitelné normy Unie

38
Investiční podpora na opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti

15 mil. EUR

max. 30 %/ lze navýšit o 20 pb 
u malých podniků; o 10 pb 
u stř. podniků/ lze navýšit 

o 15 pb v podporovaných oblastech 
splňující podmínky čl. 107 odst. 3 
písm. a) Smlouvy  nebo o 5 pb v 

podporovaných oblastech splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) 

Smlouvy

dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti

39
Investiční podpora na projekty ke zvýšení 
energetické účinnosti budov

10 mil. EUR soukromé zdroje alespoň 30 % celkové náklady na projekt ke zvýšení energetické účinnosti



40
Investiční podpora na vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

15 mil. EUR

max. 45 % / lze navýšit o 10 pb 
u stř. podniků a o 20 pb 

u malých podniků/ lze navýšit 
o 15 pb v podporovaných oblastech 
splňující podmínky čl. 107 odst. 3 
písm. a) Smlouvy  nebo o 5 pb v 

podporovaných oblastech splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) 

Smlouvy

dodatečné náklady na investice do vybavení potřebného k tomu, aby mohlo být zařízení 
provozováno jako zařízení pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

41 Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů 15 mil. EUR

max. 45 %, jsou‐li způsobilé náklady 
vypočítávány na základě odst. 6 písm. 
a) GBER nebo odst. 6 písm. b) GBER / 
max. 30 %, jsou‐li způsobilé náklady 
vypočítávány na základě odst. 6 písm. 
c) GBER/ lze navýšit o 20 pb u malých 

podniků; o 10 pb 
u stř. podniků/  lze navýšit 

o 15 pb v podporovaných oblastech 
splňující podmínky čl. 107 odst. 3 
písm. a) Smlouvy  nebo o 5 pb 

v podporovaných oblastech splňujících 
podmínky čl. 107 ostd. 3 písm. c) 
Smlouvy/ max. 100% v pokud je 
podpora poskytována na základě 
jednoznačných transparentních 

a nediskriminičních kritérií 
v soutěžním nabídkovém řízení 

dodatečné investiční náklady nezbytné k podpoře výroby energie 
z obnovitelných zdrojů

42
Provozní podpora elektrické energie z 
obnovitelných zdrojů

15 mil. EUR/150 mil. EUR 
ročně 

pokud je poskytována 
na základě nabídkového 

řízení

odvozená od nabídkového řízení/ max. 
rozdíl mezi výrobními náklady a tržní 

cenou + přiměřená rentabilita
výrobní náklady

43
Provozní podpora energie z obnovitelných zdrojů 
v malých zařízeních

15 mil. EUR/150 mil. EUR 
ročně 

pokud je poskytována 
na základě nabídkového 

řízení

max. rozdíl mezi výrobními náklady a 
tržní cenou + přiměřená rentabilita

výrobní náklady

44
Podpora v podobě úlev na ekologických daních 
podle směrnice 2003/96/ES

není stanovena
max. do nejnižší úrovně zdanění podle 

směrnice 2003/96/ES
základ daně podle směrnice 2003/96/ES

45
Investiční podpora na sanaci kontaminovaných 
lokalit

20 mil. EUR max. 100 %  náklady na sanační práce, od nichž se odečte navýšení hodnoty pozemku



46
Investiční podpora na energeticky účinné dálkové 
vytápění a chlazení

20 mil. EUR

max. 45 % / lze navýšit o 10 pb 
u stř. podniků a o 20 pb 

u malých podniků/ lze navýšit 
o 15 pb v podporovaných oblastech 
splňující podmínky čl. 107 odst. 3 
písm. a) Smlouvy  nebo o 5 pb 

v podporovaných oblastech splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) 

Smlouvy

dodatečné náklady/ investiční náklady v případě distribuční sítě 

47
Investiční podpora na recyklaci a opětovné použití 
odpadu

15 mil. EUR

max. 35 % / lze navýšit o 10 pb 
u stř. podniků a o 20 pb 

u malých podniků/ lze navýšit 
o 15 pb v podporovaných oblastech 
splňující podmínky čl. 107 odst. 3 
písm. a) Smlouvy  nebo o 5 pb 

v podporovaných oblastech splňujících 
podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) 

Smlouvy

dodatečné investiční náklady nezbytné k realizaci investice

48 Investiční podpora na energetickou infrastrukturu 50 mil. EUR
výše podpory nesmí přesáhnout výši 
rozdílu mezi způsobilými náklady a 

provozním ziskem z investice
investiční náklady

49 Podpora na ekologické studie 15 mil. EUR
max. 50 % / lze navýšit o 10 pb 

u stř. podniků a o 20 pb 
u malých podniků

náklady na vypracování ekologické studie

50
Podpory na náhradu škod způsobených 
některými 
přírodními pohromami

není stanovena max. 100 % náklady související se škodou vzniklou  v přímém důsledku přírodní pohromy

52 Podpora na širokopásmovou infrastrukturu 70 mil. EUR/projekt ekonomický schodek financování

investiční náklady na vybudování pasivní šikoropásmové infrastruktury/ investiční náklady 
na stavební a inženýrské práce s širokopásmovou infrastrukturou/ investiční náklady na 

vybudování základních širokopásmových sítí/ investiční náklady na vybudování 
přístupových sítí nové generace

51
Sociální podpora na dopravu obyvatel 
odlehlých regionů

není stanovena max. 100 %
cena zpáteční letenky či přepravního dokladu z odlehlého regionu nebo do něj, včetně 

všech daní a poplatků účtovaných dopravcem spotřebiteli



Podpora kultury a zachování kulturního dědictví 

A) podpora s výjimkou podpory hudby 
a literatury: pokud jde o investiční 
podporu, výše podpory nesmí 
přesáhnout výši rozdílu mezi  

způsobilými náklady a provozním 
ziskem z investice/ pokud jde o 

provozní podporu, výše podpory nesmí 
přesáhnout částku, která je nezbytná k 

pokrytí provozních ztrát a 
vygenerování přiměřeného zisku za 
příslušné období. Alternativně může 

být jak investiční, tak provozní 
podpora poskytnuta do výše max. 80 
%, pokud její výše nepřesahuje 2 

miliony EUR

 B)podpora spojená s vydáváním 
hudby a literatury vymezeným v čl. 53 
odst. 2 písm. f) GBER: do výše rozdílu 

mezi způsobilými náklady 
a diskontovanými výnosy z projektu 
nebo max. 70 % způsobilých nákladů 

(výčet uveden v předpisu)

54 Režimy podpory audiovizuálních děl 50 mil. EUR ročně

max. 50 % / lze navýšit na max. 60 % u 
přeshraničních produkcí/ lze navýšit 

max. 100 % u náročných 
audiovizuálních děl 

a koprodukcí

pokud jde o podporu na produkci: celkové náklady na produkci audiovizuálních děl, včetně 
nákladů na zlepšení přístupnosti pro osoby s tělesným postižením/ pokud jde o podporu na 
přípravu produkce: náklady na psaní scénářů a na rozvoj audiovizuálních děl/ pokud jde o 

podporu na distribuci: náklady na distribuci a propagaci audiovizuálních děl

53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví 

150 mil. EUR u investiční
 podpory na projekt/ 75 

mil. EUR ročně 
u provozní podpory na 

podnik a rok

v případě investiční podpory jsou způsobilé náklady investice do hmotného a nehmotného 
majetku/ v případě provozní podpory se jedná o provozní náklady



55
Podpora na sportovní a multifunkční rekreační 
infrastrukturu

30 mil. EUR 
nebo část celkových 

nákladů
přesahující 100 mil. EUR 
u investiční podpory/ 2 
mil. EUR na spotovní 

infrastrukturu
ročně u provozní podpory

pokud jde o investiční podporu na 
sportovní 

a multifunkční rekreační 
infrastrukturu, výše podpory nesmí 

přesáhnout výši rozdílu mezi 
způsobilými náklady 
a provozním ziskem

 z investice/ pokud jde 
o provozní podporu na sportovní 
infrastrukturu, výše podpory nesmí 

přesáhnout provozní ztrátu za 
příslušné období/ max. 80 % pokud jde 

o podporu, která nepřesahuje 
2 mil. EUR, vedle metod uvedených 

výše

v případě investiční podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu: investice 
do hmotného a nehmotného majetku/ v případě provozní podpory na sportovní 

infrastrukturu: provozní náklady na služby, které infrastruktura poskytuje

Podpora na místní infrastrukturu

56 Investiční podpora na místní infrastrukturu

10 mil. EUR 
nebo část celkových 

nákladů
přesahující 20 mil. EUR

výše podpory nesmí přesáhnout výši 
rozdílu mezi způsobilými náklady a 

provozním ziskem 
z investice

investice do hmotného a nehmotného majetku

investiční podpora ‐ nesmí přesáhnout 
výši rozdílu mezi způsobilými náklady a 
provozním ziskem z investice; její výše 
nesmí přesáhnout 50 % způsobilých 
nákladů u letišť s průměrným ročním 
pohybem 1 ‐ 3 mil. cestujících za 
poslední dvě účetní období a 75 % 

způsobilých nákladů u letišť s 
průměrným ročním pohybem do 1 mil. 

cestujících za poslední dvě účetní 
období

náklady související s investicemi do letištní infrastruktury, včetně nákladů na plánování

provozní podpora (pouze pro letiště do 
200 000 cestujících v průměru za rok 
během posledních dvou účetních 
období) nesmí přesáhnout částku, 

která je nezbytná k pokrytí provozních 
ztrát a vygenerování přiměřeného 

zisku za příslušné období. 

nespecifikovány

56a Podpora na regionální letiště
je omezena pouze 

intenzitou a výší podpory 
(viz sloupec vpravo)



56c Podpora na vnitrozemské přístavy

způsobilé náklady 40 mil. 
EUR na projekt (nebo 50 
mil. EUR na projekt ve 
vnitrozemském přístavu 
zahrnutém do pracovního 
plánu koridoru hlavní sítě 

podle čl. 47 nařízení 
Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1315/2013)

podpora nesmí přesáhnout výši rozdílu 
mezi způsobilými náklady a provozním 

ziskem z investice/bagrování pod 
vodou, a intenzitu 100 %. Alternativně 
může být podpora poskytnuta do výše 
max. 80 % způsobilých nákladů, pokud 
její výše nepřesahuje 2 miliony EUR

investice do výstavby, náhrady či modernizace infrastruktury přístavu/přístupové 
infrastruktury; náklady na bagrování pod vodou

Seznam zkratek
čl.
max.
MSP
GBER
odst.
pb
písm.
Smlouva
stř.
zákl.
způsob.

Upozornění: Tato tabulka má pouze informativní charakter

Smlouva o fungování Evropské unie
střední
základní
způsobilé

Nařízení Komise EU č. 651/2014 

písmeno
procentní bod
odstavec

malé a střední podniky
maximálně
článek


