
Veřejná podpora pro projekty SC 1.3 

V rámci SC 1.3 mohou být počínaje 74 výzvou podpořeny i projekty, které podléhají veřejné podpoře. 

Jedná se zejména o projekty související s infrastrukturou, která je využívána pro ekonomické činnosti, 

například stadiony, nebo volnočasová zařízení. 

Pro projekty související s výše uvedenými infrastrukturami je umožněno čerpat podporu buď v režimu 

Nařízení Komise 1407/2013 – podpora de minimis, nebo v režimu Nařízení Komise 651/2014 článek 

55 – podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu. Podrobnosti k výše uvedené 

legislativě včetně podmínek slučitelnosti podpory a definic jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a 

příjemce podpory, kapitola D – Veřejná podpora. 

Omezení způsobilosti výdajů v souvislosti s veřejnou podporou je podrobně specifikováno v Příručce 

pro žadatele a příjemce podpory kapitole B.  

Specifika podpory de minimis: 

Lze čerpat až do výše limitu 200 000 euro (max. 85 % ze způsobilých výdajů) pro jeden podnik za tři 

účetní období. Způsobilé výdaje nejsou omezeny jinými technickými podmínkami nad rámec omezení 

z OPŽP, způsobilé jsou i náklady vzniklé před podáním žádosti.  

Žadatel nad rámec podkladů pro SC 1.3 předkládá k žádosti o podporu následující přílohy k veřejné 

podpoře: 

 čestné prohlášení o podporách de minimis (dostupné na webu OPŽP)  

Dále je prověřováno, že žadatel není podnikem v obtížích. Ověření provádí finanční manažer z 

ekonomických podkladů dodaných žadatelem k žádosti o podporu. Podniky v obtížích nemohou 

obdržet podporu z OPŽP. 

Specifika podpory pro sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu: 

Lze čerpat podporu až do výše 85 % ze způsobilých výdajů, jako podklad pro stanovení podpory slouží 

finanční analýza (podpora nesmí být vyšší než nákladová mezera). Technická způsobilost výdajů není 

omezena jinými podmínkami nad rámec  specifikací pro PO 1.  Způsobilé výdaje jsou omezeny časově 

a to tak, že náklady vzniklé před podáním žádosti nelze podporovat1. V případě, že projekty jsou 

v provozní ztrátě, je nezbytné provozní ztrátu doložit (viz níže). V případě kdy projekt v provozní 

ztrátě není, vyplňuje žadatel pouze modul CBA pro veřejnou podporu v MS 2014+. 

Žadatel nad rámec podkladů pro PO 1 předkládá k žádosti o podporu následující přílohy k veřejné 

podpoře: 

 prohlášení, že podniku nebyl vystaven inkasní příkaz (dostupné na webu OPŽP) 

                                                           
1
 Způsobilým nákladem proto nemůže být PD a posudky požadované k žádosti, náklady na zpracování žádosti a 

případné další náklady, pokud by vznikly před datem podání žádosti. Pokud by před podáním žádosti bylo 
rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky nebo uzavření objednávky na realizaci předmětu podpory (nebo 
jeho části), není projekt pro podporu způsobilý jako celek (nebo příslušná část). 
 



 Výkaz zisku a ztráty za posledních pět let, ze kterého je zřejmý ztrátový provoz, pokud je 

výkaz zisku a ztráty kumulovaný za více objektů musí být zřetelně odděleno, aby bylo zřejmé, 

že podpořená infrastruktura generuje čistou ztrátu 

 Zjednodušená finanční analýza – projekce nákladů a příjmů na dobu životnosti projektu 

(stačí soubor Excel) 

 Prohlášení že žadatel neplánuje změny v provozu infrastruktury, které by měnily poměr 

příjmů a výdajů tak, aby se provoz ze ztrátového stal ziskovým (po dobu životnosti projektu) 

Dále je prověřováno, že žadatel není podnikem v obtížích. Ověření provádí finanční manažer z 

ekonomických podkladů dodaných žadatelem k žádosti o podporu. Podniky v obtížích nemohou 

obdržet podporu z OPŽP. 

 

 


