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PŘÍPUSTNÁ MÍRA VEŘEJNÉ PODPORY 
 

1. Přípustná míra veřejné podpory ve formě dotace na podnikatelskou činnost 
v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky NUTS 2 pro investiční akci, 
u které hodnota předpokládaných uznatelných nákladů, přepočtená kurzem 
České národní banky, platným k Rozhodnému dni, nepřesahuje k Rozhodnému 
dni hodnotu 50 mil. EUR, činí: 

Region soudržnosti 
NUTS 2 

Přípustná míra 
veřejné 

podpory (%) 

Přípustná míra 
veřejné 

podpory (%) – 
MSP* 

    Moravskoslezsko a Střední 
Čechy 

50 65 

Severozápad a Střední 
Morava 

49 64 

   Severovýchod a Jihovýchod 48 63 
Jihozápad 46 61 

Praha  20 30 
       *Pokud je žadatelem malý nebo střední podnik1, je možné zvýšit maximální míru veřejné podpory 

formou  dotace na podnikatelskou činnost dle bodu 1 u projektů realizovaných v regionu NUTS 2 
– Praha o 10 procentních bodů a v ostatních regionech České republiky velikosti NUTS 2  o 15 
procentních bodů.  

  
U projektů, které představují další etapu či rozšíření již jednou podpořených 
aktivit, se snižuje míra veřejné podpory na polovinu. Jedná se o aktivity, které již 
byly podpořené podle tohoto Programu nebo podle Rámcového programu pro 
podporu vzniku a rozšíření technologických center resp. Rámcového programu 
pro podporu strategických služeb schválených usnesením vlády č. 573/2002 
nebo podle Prohlášení o společném záměru. 

 
2. Přípustná míra veřejné podpory ve formě dotace na podnikatelskou činnost 

v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky NUTS 2 pro investiční akci, 
u které hodnota předpokládaných uznatelných nákladů, přepočtená kurzem 
České národní banky, platným k Rozhodnému dni, přesahuje hodnoty 50 mil. 
EUR, činí vůči té části uznatelných nákladů, jež přesahuje hodnotu 50 mil. EUR a 
nepřesahuje hodnotu 100 mil. EUR, 50% příslušného regionálního stropu 
stanoveného podle bodu 1. 

 
3. Přípustná míra veřejné podpory ve formě dotace na podnikatelskou činnost 

v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky NUTS 2 pro investiční akci, 
u které hodnota předpokládaných uznatelných nákladů, přepočtená kurzem 
České národní banky, platným k Rozhodnému dni, přesahuje hodnotu 100 mil. 
EUR, činí vůči té části uznatelných nákladů, jež přesahuje hodnotu 100 mil. EUR, 
34% příslušného regionálního stropu stanoveného podle bodu 1. 

4. Přípustná míra veřejné podpory ve formě dotace na podnikatelskou činnost 
v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky NUTS 2 pro investiční akci, 

                                            
1 viz Nařízení Komise ES č. 70/2001 z 12. ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení 
Evropského společenství na malé a střední podniky-Official Journal L 10/33 z 13.1.2001 
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realizovanou v oblasti automobilového průmyslu (viz Příloha 2c), u které hodnota 
celkové veřejné podpory poskytnuté ve vztahu k uznatelným nákladům, 
přepočtená kurzem České národní banky, platným k Rozhodnému dni,  
přesahuje 5 mil. EUR, činí 30% příslušného regionálního stropu stanoveného 
podle bodu 1. 

 
5. V případě, že má být poskytnuta veřejná podpora ve formě dotace na 

podnikatelskou činnost vůči té části uznatelných nákladů, jež přesahuje hodnotu 
100 mil. EUR, přepočtenou kurzem České národní banky, platným 
k Rozhodnému dni, může být poskytnuta veřejná podpora ve formě dotace na 
podnikatelskou činnost v souladu s body 1, 2 a 3 pouze po předchozím 
oznámení takové veřejné podpory Komisi2 a jejím schválení ze strany Komise2. 

 
6. Veřejná podpora ve formě dotace na podnikatelskou činnost vůči té části 

předpokládaných uznatelných nákladů, jež přesahuje k Rozhodnému dni hodnotu 
100 mil. EUR, nemůže být poskytnuta, pokud 

a) tržby příjemce veřejné podpory z prodeje výsledků technologického centra 
nebo následných produktů, v případě investice do vybudování nebo rozšíření 
technologického centra, nebo z prodeje služeb, v případě investice do 
vybudování nebo rozšíření centra strategických služeb, přesáhnou před nebo 
po realizaci investiční akce 25% v rámci příslušného relevantního trhu nebo 

b) kapacita vytvořená investiční akcí bude činit více než 5% příslušného 
relevantního trhu měřeno hodnotou spotřeby produktů nebo služeb, které jsou 
předmětem investiční akce. Toto hledisko se neuplatní, pokud průměrný roční 
růst spotřeby produktu nebo služeb, které jsou předmětem investiční akce, za 
posledních pět let přesahuje průměrný roční růst hrubého domácího produktu 
Evropského ekonomického prostoru3. 

7. Přípustná míra veřejné podpory stanovená pro investiční akci dle bodu 6 může 
být zvýšena pomocí vynásobení koeficientem 1,15 , pokud je projekt 
spolufinancován ze strukturálních fondů ES jako významný projekt ve smyslu 
článků 25 a 26 Nařízení Rady, kterým se stanoví obecná pravidla o 
strukturálních fondech ES4. Míra spolufinancování ze strukturálních fondů ES 
musí být alespoň 10% veřejných zdrojů v případě, že je investiční akce 
umístěna v oblastech dle článku 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o založení 
Evropského společenství anebo alespoň 25% veřejných zdrojů v případě, že 
je investiční akce umístěna v oblastech dle článku 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy 
o založení Evropského společenství. 

8. Zvýšení veřejné podpory podle bodu 7 však nesmí vést k poskytnutí veřejné 
podpory v míře vyšší, než činí přípustná míra veřejné podpory stanovená 
podle bodů 1, resp. 2 a 3, tj. 75 % příslušného regionálního stropu 
stanoveného v bodu 1, resp. 2. 

                                            
2 čl. 211 a násl. a čl. 88(3) Smlouvy o založení ES (konsolidované znění), OJ C 325 ze dne 24.12. 
2002 
3 Dohoda o založení Evropského hospodářského prostoru (EEA) uzavřená v květnu 1992, s účinností 

od 1.1.  1994, mezi členskými státy EU a členskými státy EFTA (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) 
4 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se stanoví obecná pravidla o 

strukturálních fondech ES    


