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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 29.4.2015, 

kterým se schvalují určité prvky operačního programu „Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost“ pro účely podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice 

CCI 2014CZ16RFOP001 

(POUZE ČESKÉ ZNĚNÍ JE ZÁVAZNÉ) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a 
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/20061, a zejména na čl. 29 odst. 4 a 
čl. 96 odst. 10 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 15. července 2014 Česká republika předložila prostřednictvím systému Komise 
pro elektronickou výměnu dat („SFC2014“) operační program „Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost“ pro účely podpory z  Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v České republice. 

(2) Operační program splňuje podmínky stanovené v čl. 90 odst. 2 prvním pododstavci 
písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013.  

(3) Operační program vypracovala Česká republika ve spolupráci s partnery uvedenými v 
čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a ve spolupráci s Komisí. 

(4) V souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1303/2013 Komise operační program 
posoudila a vyjádřila své připomínky podle odstavce 3 uvedeného článku dne 26. září 
2014. Česká republika poskytla dodatečné informace dne 28. listopadu 2014, 9. ledna 
2015, 27. února 2015 a  předložila upravený operační program dne 15. dubna 2015. 

(5) Komise dospěla k závěru, že operační program přispívá ke strategii Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a že je v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013, nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/20132 a s obsahem dohody o partnerství 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289). 
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s Českou republikou schválené rozhodnutím Komise C(2014) 6143 ze dne 26. srpna 
2014. 

(6) Operační program obsahuje všechny prvky uvedené v čl. 27 odst. 1 až 6 a čl. 96 
odst. 1 až 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 a byl připraven v souladu se vzorem 
stanoveným v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 288/20143. 

(7) Podle čl. 76 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 toto rozhodnutí 
představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 84 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20124. Je však třeba upřesnit prvky potřebné 
k přijetí rozpočtových závazků ve vztahu k tomuto operačnímu programu. 

(8) Podle čl. 96 odst. 2 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 je třeba 
pro jednotlivé roky uvést celkovou výši předpokládané finanční podpory z EFRR a 
částky týkající se výkonnostní rezervy. Rovněž je třeba uvést celkovou výši finanční 
podpory z EFRR, vnitrostátní spolufinancování pro operační program a částky týkající 
se výkonnostní rezervy pro celé programové období a pro každou prioritní osu. U 
prioritních os, které kombinují investiční priority z různých tematických cílů, je 
rovněž třeba uvést výši celkových finančních prostředků z EFRR a vnitrostátní 
spolufinancování pro každý z odpovídajících tematických cílů. 

(9) Podle čl. 120 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 je třeba pro každou prioritní osu 
stanovit míru spolufinancování a uvést, zda se míra spolufinancování pro danou 
prioritní osu vztahuje na celkové způsobilé výdaje, včetně výdajů z veřejných 
a soukromých zdrojů, nebo na způsobilé výdaje z veřejných zdrojů. 

(10) Tímto rozhodnutím není dotčeno stanovisko Komise ohledně souladu operací 
podporovaných v rámci operačního programu s pravidly státní podpory platnými 
v době, kdy byla podpora poskytnuta. 

(11) V souladu s čl. 96 odst. 10 nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto měly být prvky 
operačního programu uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. a), písm. b) bodech 
i) až v) a bodě vii), písm. c) bodech i) až iv) a písm. d), odstavci 3 a odst. 6 písm. b) 
uvedeného článku schváleny, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Schvalují se níže uvedené prvky operačního programu „Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost“ pro účely podpory z  EFRR v rámci cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost v  České republice na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020, 
předloženého v konečné verzi dne 15. dubna 2015: 
                                                 
3 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 1). 

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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(a) odůvodnění výběru tematických cílů, odpovídajících investičních priorit 
a přidělených finančních prostředků, jak je stanoveno v oddílech 1.1.2 a 1.2 
operačního programu; 

(b) prvky požadované pro každou prioritní osu na základě čl. 96 odst. 2 prvního 
pododstavce písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, jak je stanoveno v oddíle 2 
operačního programu s výjimkou oddílů 2.A.9 a 2.B.7; 

(c) prvky plánu financování požadované podle čl. 96 odst. 2 prvního pododstavce písm. 
d) nařízení (EU) č. 1303/2013, jak je stanoveno v tabulkách 17, 18a a 18c oddílu 3 
operačního programu; 

(d) integrovaný přístup k územnímu rozvoji a popis, jak tento operační program přispívá 
k dosažení svých cílů a očekávaných výsledků, jak je stanoveno v oddíle 4 
operačního programu; 

(e) pro každou použitelnou předběžnou podmínku posouzení toho, zda byla splněna 
ke dni předložení dohody o partnerství a operačního programu, a pokud předběžné 
podmínky splněny nebyly, popis opatření, jež je nutno přijmout, harmonogram jejich 
provádění a odpovědné orgány v souladu se shrnutím předloženým v rámci dohody o 
partnerství, jak je stanoveno v oddíle 9 operačního programu. 

Článek 2 

Operační program podpoří tyto prioritní osy: 

(a) prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ z EFRR; 

(b) prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků“ z EFRR; 

(c) prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin“ z EFRR; 

(d) prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií“ z EFRR; 

(e) prioritní osa 5 „Technická pomoc“ z EFRR. 

Článek 3 

Výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2014. 

Článek 4 

1. Maximální výše celkové předpokládané finanční podpory z EFRR a částky týkající 
se výkonnostní rezervy jsou stanoveny v příloze I. 

2. Celková výše finančních prostředků pro daný operační program činí 
4 331 062 617 EUR a bude financována z těchto zvláštních rozpočtových položek 
13 03 60 (EFRR – méně rozvinuté regiony) v souladu s nomenklaturou souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro rok 2014. 

3. Míra spolufinancování pro každou prioritní osu podle kategorie regionů je stanovena 
v příloze II. Míra spolufinancování pro každou prioritní osu se vztahuje na celkové 
způsobilé výdaje, včetně výdajů ze soukromých a veřejných zdrojů. 
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Článek 5 

Toto rozhodnutí je určeno České republice. 

V Bruselu dne 29.4.2015. 

 Za Komisi 
 Corina CREŢU 
 členka Komise 

 


