CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY
Projekty nezakládající veřejnou podporu
Dle čl. 107 Smlouvy o fungování EU

Bloková výjimka
dle Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6.8.2008
(Obecné nařízení o blokových výjimkách)

Režim de minimis
Dle Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006
O použití čl. 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“

Pokud je zařazen projekt do režimu nezakládajícího veřejnou podporu,
je třeba odpovědět na následující dvě otázky:

Projekt poskytnutý v režimu blokové výjimky zahrnuje jen investiční
výdaje, které vzniknou a budou uhrazeny nejdříve ke dni
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF. Za vznik výdaje je přitom
považováno vystavení objednávky, uzavření smlouvy s dodavatelem či
zahájení stavebních prací.

Projekt může zahrnovat i ekonomickou činnost, nicméně svým
rozsahem nebo charakterem nemá potenciál ovlivnit trh. Z tohoto
důvodu nesmí výše podpory v režimu „de minimis“ poskytnuté
jednomu subjektu v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku
200 000 EURO (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její
sledovaný cíl). Výši podpor poskytnutých v tomto režimu musí proto
žadatel průběžně sledovat.

1)

2)

Je podporována ekonomická činnost?
Za ekonomickou činnost je považováno nabízení zboží a/nebo
služeb na trhu a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou
strukturu, způsob financováni a neziskový charakter daného
projektu. Nabízením služeb na trhu tak může být i pronajímání
sportoviště nebo umožnění bezplatného využívání prostor
klubovny, stejně jako poskytování sociálních služeb a to bez ohledu
na to, za jakou cenu jsou tyto služby poskytovány.
Pokud ano, je podpora jiného než místního významu?
Za podporu ekonomické činnosti místního významu
se považují projekty, jejichž relevantní trh nemá dosah mimo daný
region a do zahraničí. O projekt místního významu se jedná např.:

podpoření vzniku prodejny smíšeného zboží v obci kde
selhal trh,

vybudování
sportoviště,
které
není
v celém
bezprostředním okolí (resp. není v dojezd. vzdálenosti) a
které je určeno především pro místní obyvatele.
Naopak u následujících příkladů se nejedná o projekty místního
významu:

vybudování sportoviště, které není v celém kraji a
předpokládá se, že jej budou využívat i zahraniční
návštěvníci.

Pro žádosti o dotaci:
Pokud je předmětem projektu jakákoliv ekonomická činnost, uveďte její
popis do komentáře k výběru podpory a doplňte jakým způsobem a
v jakém regionu (např. jen obec, území celé MAS, celý kraj, celá ČR, …)
bude nabízena. Uveďte také zda existuje podobná nebo stejná služba
v daném regionu, případně kdo ji nabízí. Dále uveďte také
předpokládanou cenu služby/zboží.
Pokud předmětem projektu není ekonomická činnost, uveďte: „Projekt
nesplňuje znaky veřejné podpory.“

Podpora poskytnutá v tomto režimu musí mít tzv. motivační účinek.
V případě malých a středních podniků má projekt motivační účinek,
pokud realizace projektu byla zahájena až po zaregistrování Žádosti o
dotaci na RO SZIF. Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje,
na které může být poskytnuta dotace z PRV, ale celý komplex činností
realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – např. celý
obsah stavebního povolení. Nelze tedy podporovat dostavby hrubých
staveb, vybavení novostaveb, prosté nahrazení investice ve fungujícím
zařízení, apod. V případě velkých podniků je nutné splnit alespoň
jedno z následujících kritérií:
a) značné zvětšení velikosti projektu či činnosti v důsledku
podpory,
b) značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v důsledku podpory,
c) značné zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt
či činnost v důsledku podpory,
d) značné zvýšení rychlosti dokončení příslušného projektu či
příslušné činnosti,
e) investiční projekt v daném podporovaném regionu by bez
poskytnutí podpory nebyl realizován.

Doporučujeme využít tento režim podpory v případě, že se vyskytuje
pochybnost, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu.
Také doporučujeme využít tento režim podpory v případě, že podpora
nemá tzv. motivační účinek, nebo žadatel potřebuje realizovat i
nezpůsobilé výdaje. V této souvislosti nelze využít režim „de minimis“
v případě, že je projekt realizován zemědělským podnikatelem, nebo
podnikem v nesnázích, případně předpokládá-li se, že případně
vyráběné zboží bude exportováno do zahraničí.
Pro žádosti o dotaci:
Pokud je projekt realizován v režimu „de minimis“ uveďte výši čerpané
podpory v tomto režimu za období od 1.1.2009 do podání žádosti o
dotaci – viz. Čestné prohlášení.

Maximální míra poskytnuté dotace se řídí velikostí podniku:
mikropodnik a malý podnik – max. míra dotace 50%
(max. 49 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. EURO)
střední podnik – max. míra dotace 40%
(max. 249 zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. EURO)
velký podnik – max. míra dotace 30%
(všechny ostatní podniky)
Obce, svazky obcí, neziskové organizace a církevní organizace jsou
vždy považovány za velké podniky.
Pro žádosti o dotaci:
V případě realizace projektu v tomto režimu uveďte informace
k doložení motivačního účinku, informaci o investiční povaze výdajů a
informaci o velikosti podniku.
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CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY
Možnosti volby režimu podpory se generují v žádosti automaticky dle možností nastavených v příslušné Fichi. Pro hlavní i vedlejší opatření je
vždy třeba vybrat stejný režim podpory (s výjimkou režimu „Ostatní“, který zpravidla může být kombinován libovolně). Pro orientaci žadatelů
uvádíme dále zjednodušenou charakteristiku jednotlivých režimů podpory ve vztahu k příslušným Fichím.
Podrobnější informace lze nalézt v části II. Metodiky pro tvorbu Fichí.
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