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1. Úvod
Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“),
Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Fondu soudržnosti (dále jen
„FS“), Fondu pro spravedlivou transformaci (dále jen „FST“), Evropského námořního,
rybářského a akvakulturního fondu (dále jen „ENRAF“), Azylového, migračního a
integračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a
Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz (dále jen „BMVI“) 1 na programové
období 2021-2027 (dále jen „Pravidla spolufinancování“) byla zpracována
Ministerstvem financí na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020.
Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, resp. státních fondů 2
a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů
v programovém období 2021-2027.
Materiál definuje podmínky národního spolufinancování v případě grantové podpory,
na podporu poskytovanou formou finančních nástrojů se nevztahuje.

2. Míra spolufinancování EU v podmínkách ČR
2.1. Míra spolufinancování u příspěvků z EFRR, ESF+, FS a FST
Prostředky EFRR, ESF+, FS a FST se budou v ČR čerpat prostřednictvím cíle
Investice pro růst a zaměstnanost. Část prostředků EFRR je pak určena na cíl
Evropská územní spolupráce. Prostředky z EFRR, FST a ESF+ vyčleněné na cíl
Investice pro růst a zaměstnanost jsou rozděleny do tří kategorií regionů: méně
rozvinuté regiony (regiony NUTS 2 Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezsko a
Střední Morava), přechodové regiony (regiony NUTS 2 Jihozápad, Jihovýchod a
Střední Čechy) a rozvinutější regiony (hlavní město Praha). Oproti programovému
období 2014-2020 tak dochází k přesunu 3 regionů z kategorie méně rozvinutých do
kategorie přechodových regionů. Tato skutečnost má dopad nejen na vnitřní
strukturu operačních programů, ale zejména na míru spolufinancování.
Ze závěrů Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 21. července 2020,
vyplývají pro ČR tyto maximální míry spolufinancování z EU fondů:
•
•
•
•
•

85 % pro méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele v období 20152017 byl nižší než 75 % průměru EU – 27
70 % pro přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele v období 2015-2017
byl mezi 75 % - 100% průměru EU – 27, které v období 2014-2020 spadaly
mezi méně rozvinuté regiony
40% pro rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele v období 2015-2017
byl vyšší než 100 % průměru EU – 27
85% v případě Fondu soudržnosti 3;
80 % pro programy implementované v rámci Evropské územní spolupráce.

Pro účely tohoto materiálu označované souhrnně také jako „EU fondy“.
V textu je používán zejména pojem „max. podíl státního rozpočtu“, nicméně platí, že pro účely tohoto
materiálu se na prostředky státních fondů vztahují stejná pravidla a stejná výše max. podílu jako pro
prostředky státního rozpočtu.
3
V případě Fondu soudržnosti je stanovena maximální míra spolufinancování ve výši 85 % pro celé
území ČR.
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Dle Obecného nařízení 4 jsou tyto maximální míry spolufinancování stanoveny na
úrovni priority, přičemž v rozhodnutí Komise o přijetí programu bude pro každou
prioritu stanoveno, zda se míra spolufinancování vztahuje
•

k celkovým způsobilým výdajům, zahrnujícím jak veřejné tak soukromé výdaje;
nebo

•

ke způsobilým veřejným výdajům.

V podmínkách ČR jsou příspěvky z EFRR, ESF+, FS a FST vypočítávány na
základě částky z celkových způsobilých výdajů zahrnujících veřejné i soukromé
výdaje.
2.2. Míra spolufinancování u příspěvků z ENRAF
V případě OP Rybářství 2021-2027 se příspěvky z ENRAF vypočítávají na základě
částky způsobilých veřejných výdajů. Maximální sazba je uvedena v čl. 31 Nařízení
o ENRAF 5.
2.3. Míra spolufinancování u příspěvků z AMIF, ISF a BMVI
V případě operačních programů fondů financovaných z AMIF, ISF a BMVI 6 jsou
maximální míry spolufinancování stanoveny zvláštními nařízeními zřizujícími tyto
fondy 7. Standardní maximální výše spolufinancování je nastavena na 75 %
způsobilých výdajů projektu, přičemž pro některé typy projektů je možné její navýšení
na 90 % (např. specifické akce či zvláštní priority dle příloh IV příslušných zvláštních
nařízení) či 100 % (např. operační/provozní podpora či mimořádná pomoc).
Dle zvláštních nařízení, která zřizují fondy v oblasti vnitřních věcí, jsou tyto maximální
míry spolufinancování stanoveny na úrovni typu akce, přičemž v rozhodnutí Komise
o přijetí programu bude pro každou prioritu stanoveno, zda se míra spolufinancování
vztahuje
•

k celkovým způsobilým výdajům, zahrnujícím jak veřejné tak soukromé výdaje;
nebo

•

ke způsobilým veřejným výdajům.

V podmínkách ČR jsou v případě fondů v oblasti vnitřních věcí příspěvky z rozpočtu
EU vypočítávány na základě částky z celkových způsobilých výdajů zahrnujících
veřejné i soukromé výdaje.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou
transformaci a Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a o finančních pravidlech pro
tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a
víz.
5
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním
fondu a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (ENRF).
6
Pro účely tohoto materiálu dále souhrnně označované také jako „fondy v oblasti vnitřních věcí“
7
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační
fond, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost,
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou
správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víza.
4
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2.4. Míra spolufinancování na úrovni projektů
Míra spolufinancování EU na úrovni projektů může být stanovena odlišně od míry
spolufinancování na úrovni priority/typu akce. Její výši určuje řídicí orgán zpravidla
v závislosti na absorpční kapacitě, blíže viz kap. 4.
Při rozhodování o výši spolufinancování na úrovni projektů je nutné respektovat
pravidla pro veřejnou podporu v souladu s článkem 107 Smlouvy o fungování EU a
mj. stanovené maximální limity pro podíly veřejných prostředků na celkových
výdajích na projekty.

3. Typy příjemců
Státní rozpočet se bude v programovém období 2021-2027 podílet na národním
spolufinancování pouze u níže uvedených typů příjemců.
3.1. Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu (OSS, PO OSS)
V případě projektů realizovaných organizačními složkami státu, příspěvkovými
organizacemi a školskými právnickými osobami zřízenými organizační složkou státu 8
bude národní část spolufinancování v nezbytném minimálním rozsahu pokryta ze
státního rozpočtu. Toto ustanovení se vztahuje i na školy a školská zařízení
zřizovaná ministerstvy a ostatními organizačními složkami státu dle školského
zákona 9 a na státní vysoké školy.
3.2. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 10 a jejich
zřizovatelé 11 (školy a školská zařízení)
Tato kategorie příjemců se vztahuje na školy a školská zařízení, která jsou zapsaná
ve školském rejstříku a dále na jejich zřizovatele (pouze obce, kraje, příp. dobrovolné
svazky obcí), ovšem pouze tehdy, pokud vystupují jako příjemci dotace v projektu,
jehož účelem jsou investice do majetku, který byl svěřen škole k hospodaření.
Nevztahuje se na školy zřizované ministerstvy a ostatními organizačními složkami
státu dle školského zákona, pro které platí podmínky uvedené v bodě 3.1.
3.3. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace
Tato kategorie se vztahuje na veřejné vysoké školy a výzkumné organizace. 12 Do
této kategorie nespadají státní vysoké školy, které budou spolufinancovány dle
podmínek v bodě 3.1 ani soukromé vysoké školy, které mohou být dle okolností
zahrnuty pod bod 3.4.

Mezi tyto příjemce se také řadí Správa železnic, státní organizace.
Dle § 8 odst. 2 až 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
10
Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11
Vztahuje se pouze na zřizovatele ve smyslu §8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
12
Definice výzkumné organizace vychází z článku 2 bod 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem (Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER).
8

9
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3.4. Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
(veřejně prospěšná činnost)
Cílem této kategorie je vyčlenit soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem
činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou
činnost v oblasti: a) komunitního a lokálního rozvoje, b) odstraňování diskriminace
založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané
diskriminace, c) ochrany dětí a mládeže, d) ochrany kulturního dědictví a péče o ně,
e) ochrany občanských a lidských práv, f) ochrany spotřebitele, g) ochrany zdraví a
poskytování zdravotních služeb s výjimkou nemocnic uvedených v bodě 3.7,
h) ochrany životního prostředí, i) podpory nebo ochrany osob se zdravotním
postižením a znevýhodněných osob, j) pomoci při přírodních a jiných katastrofách a
podobných událostech, k) pomoci uprchlíkům a ostatním cizincům, l) práce s dětmi a
mládeží, m) rozvoje demokracie a posilování právního státu, n) sociálního, kulturního
a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu, zejména sociálního dialogu
realizovaného zástupci zaměstnavatelů a odborů - sociálních partnerů, kteří splňují
kritéria reprezentativnosti dle příloh 1 a 2 Statutu Rady hospodářské a sociální
dohody o) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, včetně sociálního
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, p) úsilí směřující k odstranění
chudoby, q) vývoje a výzkumu, r) vzdělávání 13, školení a osvěty, s) podpory osob
ohrožených na trhu práce. Zpravidla se jedná o o.p.s., spolky, ústavy, církve a
náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, případně sociální podniky.
3.5. Subjekty realizující územní dimenzi
Tato kategorie se vztahuje na místní akční skupiny a dále na obce, kraje a
dobrovolné svazky obcí v případech, kdy jsou jako nositelé územní dimenze
(tj. nositelé nástrojů ITI, CLLD a sekretariáty regionální stálé konference) příjemci
projektů technické pomoci.
3.6. Obce a jejich příspěvkové organizace (obce a jejich PO)
Do této kategorie spadají obce, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné
svazky obcí (s výjimkou škol a školských zařízení, uvedených pod bodem 3.2). Tato
kategorie se nevztahuje na hl. město Praha, uvedené pod bodem 3.8. Pro určení
míry spolufinancování ze SR se u projektů financovaných z ESF+ rozdělují obce na
dvě velikostní kategorie – do 3 tis. a nad 3 tis. obyvatel. Pro posouzení velikosti obce
je rozhodný počet obyvatel k poslednímu dni roku předcházejícího podání žádosti
o podporu.
3.7. Kraje, jejich příspěvkové organizace a nemocnice založené krajem ve
formě obchodních společností (kraje a jejich PO)
Tato kategorie se vztahuje na kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace
(s výjimkou škol a školských zařízení, uvedených pod bodem 3.2) a nemocnice
založené krajem ve formě obchodních společností, ve kterých kraj drží 100%
majetkový podíl. Tato kategorie se nevztahuje na hl. město Praha, uvedené pod
bodem 3.8.

13

Např. soukromé vysoké školy
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3.8. Hl. město Praha, jeho městské části a příspěvkové organizace (hl. m.
Praha)
Do této kategorie spadá hl. město Praha včetně jeho městských částí a
příspěvkových organizací (s výjimkou škol a školských zařízení, uvedených pod
bodem 3.2).
3.9. Mezivládní organizace se zastoupením v České republice (mezivládní
organizace)
Do této kategorie spadají mezinárodní mezivládní organizace, které mají zastoupení
v České republice, včetně agentur OSN. Tato kategorie příjemců je relevantní pouze
pro projekty financované z fondů v oblasti vnitřních věcí.
3.10.

Ostatní subjekty

V případě subjektů, které nespadají do žádné z předcházejících kategorií, státní
rozpočet nebude poskytovat žádné prostředky na spolufinancování a příjemce bude
hradit celou národní část spolufinancování. 14 Tato kategorie příjemců zahrnuje
zejména podnikatelské subjekty včetně státních podniků a nestátní neziskové
organizace, jejichž projekty nejsou zaměřeny na veřejně prospěšnou činnost
definovanou výše.

4. Pravidla spolufinancování podle typu příjemců, jejich činností a
kategorií regionů
Tato kapitola stanoví maximální podíly státního rozpočtu na spolufinancování EU
fondů a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců v programovém období
2021-2027, a to v závislosti na fondu, ze kterého je projekt financován, typu příjemce,
charakteru činnosti a pokud je to relevantní, tak i kategorie regionu, ve které příjemce
danou operaci realizuje. Minimální podíl příjemce je u každého fondu nastaven
shodně pro všechny kategorie regionů. 15 Náklady na dorovnání různé míry
spolufinancování EU v jednotlivých kategoriích regionů tak nese státní rozpočet.
V případě podílu EU se jedná o modelové příklady míry spolufinancování, která se
může na úrovni projektů lišit. K této modelové míře spolufinancování je pro jednotlivé
typy příjemců vždy přiřazen maximální podíl státního rozpočtu a minimální podíl
příjemce na financování způsobilých výdajů, které musí být ze strany řídicích orgánů
respektovány. To znamená, že v případě, kdy bude u projektů z rozhodnutí řídicího
orgánu aplikována nižší míra spolufinancování z EU, nebude u projektů navyšován
podíl státního rozpočtu a dofinancování bude zajištěno z prostředků příjemce.
Z tohoto pravidla jsou umožněny dvě výjimky:
1. V případě, že se jedná o nezbytné celospolečensky přínosné aktivity, u kterých se
očekává nízká absorpční kapacita a které by jinak musel financovat stát, může ŘO
rozhodnout o snížení minimálního podílu příjemce na úkor státního rozpočtu. 16 Jedná
se zejména o aktivity soukromoprávních subjektů vykonávajících veřejně prospěšnou
činnost v oblasti a) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a
S výjimkou OP Rybářství, blíže viz kap. 4.5.
Platí pouze pro příjemce, u nichž se státní rozpočet podílí na národním spolufinancování.
16 Nastavení vlastního podílu příjemce by v zájmu zajištění nediskriminačního přístupu mělo být
realizováno při vyhlašování výzvy k přijímání žádostí o podporu.
14
15
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znevýhodněných osob, b) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, c)
vzdělávání, školení, osvěty a d) podpory osob ohrožených na trhu práce a dále
projekty právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (viz kap.
3.2) financované z ESF+.
2. V případě projektů financovaných z technické pomoci financované z EFRR, ESF+,
FST a FS je za účelem navýšení celkového objemu prostředků na technickou pomoc
umožněno aplikovat nižší míru spolufinancování z EU a stanovit maximální podíl
státního rozpočtu ve výši 30 %. 17
Pokud bude projekt financován z prostředků více kategorií regionů a bude se na něj
aplikovat poměr pro-rata, bude pro strukturu národního spolufinancování rozhodný
minimální podíl příjemce a zbývající část národního spolufinancování, bude hrazena
ze státního rozpočtu. V případě, že projekt bude realizován v partnerství, bude se
minimální podíl příjemce a případný příspěvek státního rozpočtu určovat dle příjemce
dotace. 18, 19
Na vlastní povinné spolufinancování mohou subjekty uvedené pod body 3.2 až 3.8
použít i prostředky získané z jiných zdrojů, na pokrytí vlastního spolufinancování
však nesmí použít dotaci ze státního rozpočtu 20.
Dále v tabulkách jsou v případě programů Interreg a OP Rybářství 2021-2027
omezeny subjekty, kterým bude poskytován příspěvek ze státního rozpočtu,
na příjemce relevantní pro tyto programy.
4.1. Pravidla spolufinancování na území méně rozvinutých regionů z EFRR,
FST a ESF+ a v případě podpory z Fondu soudržnosti
V případě intervencí z EFRR, FST a ESF+ v méně rozvinutých regionech a z Fondu
soudržnosti může maximální příspěvek Unie na prioritu dosáhnout 85 %. Maximální
podíly státního rozpočtu a minimální podíl příjemců na národním spolufinancování
jsou uvedeny níže v tabulce.
EFRR, FST, FS
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
subjekty realizující územní dimenzi
obce a jejich PO
kraje a jejich PO

EU
podíl
85%
85%
85%
85%
65%
85%
85%

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce
15%
5%
10%
10%
30%
0%
0%

0%
10%
5%
5%
5%
15%
15%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Neplatí pro subjekty územní dimenze na území hl. města Prahy, kde max. podíl SR činí 55%.
S výjimkou Interreg, blíže viz kap 4.4.
19
Neplatí v případě kombinace více režimů veřejné podpory v rámci jednoho rozhodnutí o poskytnutí
dotace, kde jedním z kombinovaných režimů je GBER.
20
Nevztahuje se na prostředky získané půjčkou ze SF nebo formou návratné finanční výpomoci ze
státního rozpočtu a na prostředky dotace ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
17
18
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ESF+
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
subjekty realizující územní dimenzi
obce a jejich PO do 3 000 obyv.
obce a jejich PO nad 3 000 obyv.
kraje a jejich PO

EU
podíl
85%
85%
85%
85%
65%
85%
85%
85%

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce
15%
10%
10%
10%
30%
10%
5%
5%

0%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.2. Pravidla spolufinancování na území přechodových regionů z EFRR, FST
a ESF+
V případě intervencí z EFRR, FST a ESF+ v přechodových regionech může
maximální příspěvek Unie na prioritu dosáhnout 70 %. Maximální podíly státního
rozpočtu a minimální podíl příjemců na národním spolufinancování jsou uvedeny níže
v tabulce.
EFRR, FST
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
subjekty realizující územní dimenzi
obce a jejich PO
kraje a jejich PO

EU
podíl
70%
70%
70%
70%
65%
70%
70%

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce
30%
20%
25%
25%
30%
15%
15%

0%
10%
5%
5%
5%
15%
15%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ESF+
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
subjekty realizující územní dimenzi
obce a jejich PO do 3 000 obyv.
obce a jejich PO nad 3 000 obyv.
kraje a jejich PO

EU
podíl
70%
70%
70%
70%
65%
70%
70%
70%

8

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce
30%
25%
25%
25%
30%
25%
20%
20%

0%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.3. Pravidla spolufinancování na území hl. města Prahy z EFRR a ESF+
V případě intervencí z EFRR a ESF+ na území hl. města Prahy může příspěvek Unie
na prioritu dosáhnout maximálně 40 %. Maximální podíly státního rozpočtu a
minimální podíl příjemců na národním spolufinancování jsou uvedeny níže v tabulce.
EFRR
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
subjekty realizující územní dimenzi
hl. město Praha

EU
podíl
40%
40%
40%
40%
40%
40%

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce
60%
50%
55%
55%
55%
10%

0%
10%
5%
5%
5%
50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

ESF+
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
subjekty realizující územní dimenzi
hl. město Praha

EU
podíl
40%
40%
40%
40%
40%
40%

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce
60%
0%
100%
55%
5%
100%
55%
5%
100%
55%
5%
100%
55%
5%
100%
15%
45%
100%

4.4. Pravidla spolufinancování pro programy Interreg
V případě programů Interreg realizovaných v rámci cíle Evropská územní spolupráce
činí příspěvek z rozpočtu EU nejvýše 80%. Část národního spolufinancování ze
státního rozpočtu se hradí pouze českým příjemcům (hlavním partnerům) a českým
projektovým partnerům. Výše podílu ze státního rozpočtu se určuje z celkových
způsobilých výdajů rozpočtu příslušného partnera projektu. Subjekty, ve kterých je
většinový podíl obcí a které vykonávají funkci správce Fondu mikroprojektů, získají
5% spolufinancování ze státního rozpočtu.
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EFRR
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
obce a jejich PO
kraje a jejich PO

Národní podíl
Celkem
max.
min.
státní rozpočet příjemce/partner

EU
podíl
80%
80%
80%
80%
80%
80%

20%
10%
10%
10%
5%
5%

0%
10%
10%
10%
15%
15%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.5. Pravidla spolufinancování pro příjemce a intervence z ENRAF
V případě Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu je dle čl. 31
Nařízení o ENRAF maximální míra spolufinancování stanovena ve výši 70 % 21
způsobilých veřejných výdajů. Maximální podíly státního rozpočtu a minimální podíl
příjemců na způsobilých veřejných výdajích jsou uvedeny níže v tabulce.
Vzhledem k tomu, že míra spolufinancování je vztažena k veřejným způsobilým
výdajům, bude státní rozpočet pokrývat celou národní část spolufinancování
z veřejných zdrojů u podnikatelských subjektů včetně státních podniků, nestátních
neziskových organizací (o.p.s., ústavy a spolky) a soukromých škol. Tyto subjekty
jsou v tabulce označeny jako „ostatní subjekty“. Výše spolufinancování ze státního
rozpočtu však nepřesáhne 30% způsobilých veřejných výdajů.
ENRAF
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení 22
veřejné VŠ a výzkumné organizace
obce a jejich PO
kraje a jejich PO
ostatní subjekty

EU
podíl
70%
70%
70%
70%
70%
70%

Národní podíl
max.
min.
státní rozpočet příjemce
30%
20%
25%
15%
15%
30%

0%
10%
5%
15%
15%
0%

Celkem
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Míra spolufinancování vychází z aktuálního návrhu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a o zrušení nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (ENRF).
22
V případě OP Rybářství se tato kategorie vztahuje pouze k veřejným školám a školským zařízením.
21
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4.6. Pravidla spolufinancování pro příjemce z AMIF, ISF a BMVI
V případě AMIF, ISF a BMVI nesmí příspěvek z fondu překročit 75 % celkových
způsobilých výdajů na daný projekt. V případě tzv. specifických akcí, zvláštních priorit
dle příloh IV příslušných zvláštních nařízení, provozní/operační podpory a
mimořádné pomoci je možné míru příspěvku z operačního programu navýšit na 90,
respektive 100 %. Maximální podíly státního rozpočtu a minimální podíl příjemců na
národním spolufinancování jsou uvedeny níže v tabulce.
V případě, kdy se aplikuje vyšší příspěvek z EU, než je 75 %, snižuje se minimální
podíl příjemce a maximální podíl ze státního rozpočtu zůstává zachován, respektive
je ponížen tak, aby nedošlo k přesáhnutí 100 %.
Konkrétní míru podpory z operačního programu stanoví vždy příslušná výzva pro
předkládání projektů.
AMIF, ISF, BMVI
Typ příjemce
OSS a PO OSS
školy a školská zařízení
veřejné VŠ a výzkumné organizace
veřejně prospěšná činnost
obce a jejich PO
kraje a jejich PO
mezivládní organizace

EU
podíl
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
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Národní podíl
max.
min.
státní rozpočet příjemce
25%
20%
20%
20%
10%
10%
20%

0%
5%
5%
5%
15%
15%
5%

Celkem
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Seznam zkratek

AMIF
BMVI
CLLD
ČR
EFRR
ENRAF
ESF+
EU fondy

EU
Fondy
v oblasti
vnitřních věcí
FS
FST
GBER
HDP
ISF
ITI
MAS
OP
OSN
OSS
PO OSS
SF

Azylový, migrační a integrační fond
Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
Komunitně vedený místní rozvoj
Česká republika
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond
Evropský sociální fond plus
Souhrnný název pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský
sociální fond+, Fond soudržnosti, Evropský námořní, rybářský a
akvakulturní fond, Fond pro spravedlivou transformaci, Azylový,
migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj
pro finanční podporu správy hranic a víz
Evropská unie
Souhrnný název pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a
víz
Fond soudržnosti
Fond pro spravedlivou transformaci
Obecné nařízení o blokových výjimkách
Hrubý domácí produkt
Fond pro vnitřní bezpečnost
Integrované územní investice
Místní akční skupina
Operační program
Organizace spojených národů
Organizační složka státu
Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu
Státní fond
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