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Příloha č. 7
Veřejná podpora

Typ projektu



Posouzení vztahu
k veřejné podpoře

Podpora je v souladu s přílohou č. 4 této směrnice poskytována
okruhu příjemců, kteří ve smyslu této podoblasti podpory
nevykonávají ekonomickou činnost, obecně nevzniká možnost
narušení hospodářské soutěže. Tyto aktivity tedy nezakládají
veřejnou podporu.

snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či
rekonstrukce otvorových výplní), případně v kombinaci
s aplikací technologií na využití odpadního tepla.

Žádosti předkládané jinými subjekty než orgány státní správy a
samosprávy budou podléhat individuálnímu posouzení z hlediska
ovlivnění trhu a tedy aplikace veřejné podpory.
Relevantní pravidla
veřejné podpory





obecně mimo rámec veřejné podpory,
resp. dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER)
pravidlo de minimis.

Podpora je přidělována formou dotace, přičemž konkrétní výše podpory bude stanovena
v závislosti na charakteru projektu a pravidlech veřejné podpory.
V případě veřejné podpory bude dotace poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti
veřejné podpory, a to buď formou de minimis, nebo formou blokové výjimky.
Podpora de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013,
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř.
věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1) je omezena maximální částkou 200 000 EUR pro jednoho
příjemce podpory (jeden podnik) v tříletém účetním období, které příjemce podpory používá
pro daňové účely. Rozhodné datum poskytnutí podpory pro účely posuzování pravidel veřejné
podpory je stanoveno v Závazných pokynech pro žadatele.
Podpora v režimu blokové výjimky v rámci Programu je poskytována dle čl. 38 nařízení
Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem.
Pro výpočet výše dotace v režimu veřejné podpory se použije kurz Evropské centrální banky
platný v den vydání právního aktu poskytnutí podpory, který je stanoven Závaznými pokyny
pro žadatele. V případě zrušení právního aktu poskytnutí podpory a jeho nahrazení novým
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právním aktem poskytnutí, se pro přepočet výše dotace v režimu veřejné podpory použije
datum vydání nového právního aktu poskytnutí podpory.
V režimu de minimis
způsobilých výdajů.

je možné poskytnout dotaci maximálně do výše 90% celkových

V režimu blokové výjimky je možné poskytnout dotaci maximálně do výše dle nařízení
Komise (EU) č. 651/2014 čl. 38.

