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Rámcová doporučení pro česká 
města a obce



• Aktivní a pravidelné analyzování vývoje v jednotlivých programech

• Aktivní spolupráce s národními i evropskými kontaktními místy

• Účast na informativních seminářích v ČR i zahraničí

• Inspirování se příklady českých i zahraničních měst a jejich projekty

• Vytváření spojenectví na české i evropské úrovni

• Angažování se v celoevropských iniciativách

• Aktivní spolupráce s organizacemi v rámci města/regionu

• Zajištění potřebných personálních kapacit (interní vs. externí)

• Orientace na celoevropské priority - životní prostředí, udržitelná mobilita, moderních 

technologie, digitalizace apod.

Doporučení pro česká města a obce



Další možnosti podpory a financování 
na centrální úrovni EU



Základní charakteristika

• Obecně lze tyto nástroje definovat jako určitý způsob „nedotačního“ financování 

rozsáhlejších projektů či odborného poradenství poskytovaného institucemi EU, 

a to za pomoci jejích účelových nástrojů.

• Zpravidla se jedná o dočasné poskytnutí finančních prostředků, u nichž se 

očekává, že budou v určitém časovém horizontu vráceny.

• Podpora může mít rovněž podobu odborného poradenství či finančních záruk a 

garancí. 

• Relevatní nástroje pro česká města a obce jsou většinově v gesci Evropské 

investiční banky, popř. Rozvojové banky Rady Evropy.



Evropská investiční banka (EIB)

• EIB poskytuje dlouhodobé zdroje k financování projektů přispívající k naplnění 

politik a cílů EU. EIB rovněž poskytuje v různé formě technické a finanční 

poradenství, zejména v rámci přípravy a provádění jednotlivých projektů.

• Financování je přidělováno průběžně. Financování je refundovatelné a projekty 

musí být splatné (ekonomicky životaschopné).

• EIB standardně finančně podporuje projekty, u nichž celkové investiční náklady 

přesahují 25 mil. EUR. Rámcové půjčky s rozpočtem nad 100 mil. EUR jsou možné 

i pro několik menších sdružených projektů. Podpora může mít rovněž podobu 

odborného poradenství či finančních záruk a garancí. 

• Česká města a regiony/kraje využívají nástroje EIB poměrně četně - jejich 

prostřednictvím financují svůj rozvoj, a to v řádech desítek milionů EUR.
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Rámcové půjčky pro města 

• Slouží k financování dlouhodobého investičního programu pro města či regiony.

• Umožňuje financování i menších projektů (nedosahující investičního limitu 

25 mil. EUR stanoveného bankou pro jednotlivé projekty), které jsou sloučeny do 

širšího investičního plánu. 

• Nástroj může být použit pro jednotlivá města nebo skupiny měst (regionů) 

k financování jejich střednědobých a dlouhodobých investičních potřeb.

• Půjčky lze kombinovat s jinými granty EU, a to pokud celková částka EIB + EU 

nepřesahuje 90 %.

• V rámci České republiky využily/využívají multisektorové půjčky například města 

Brno, Olomouc, Ostrava či Plzeň, z hlediska regionů poté Moravskoslezsko, 

Vysočina nebo Zlínsko.
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Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) a iniciativa URBIS

• EIAH poskytuje poradenské služby evropským navrhovatelům projektů při 

identifikaci, přípravě i rozvoji investičních projektů.

• Pro veřejný sektor jsou poradenské služby poskytované EIAH zdarma.

• V rámci EIAH vznikla nová specializovaná platforma pro městské investice URBIS, 

která byla zřízena za účelem poskytování podpory městům, usnadnění a 

urychlení městských investičních projektů a programů.

• URBIS poskytuje na „míru šité“ technické a finanční poradenství mj. v oblastech 

jako strategické plánování, optimalizace investičního programu města, posouzení 

jednotlivých projektů, finanční analýza, kontrola kvality dokumentace či přezkum 

projektových žádostí.
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ELENA

• Iniciativa Evropská energetická pomoc na místní úrovni (ELENA) poskytuje granty

na technickou pomoc při zavádění opatření na úsporu energie, distribuce energie 

z obnovitelných zdrojů a programů městské hromadné dopravy. 

• ELENA obvykle podporuje programy nad 30 mil. EUR s tříletým prováděcím obdobím 

pro energetickou účinnost a čtyřletým pro městskou dopravu a mobilitu a může 

pokrýt až 90 % nákladů na technickou pomoc/přípravu projektu. 

• V České republice je aktuálně příjemcem podpory z programu ELENA Středočeský 

kraj, kterému program přispěl částkou 2,4 mil. EUR určenou na komplexní 

rekonstrukci přibližně 170 veřejných budov, zlepšení energetické účinnosti, snížení 

emisí skleníkových plynů a mobilizaci investic ve výši 61,4 mil. EUR.
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InvestEU

• Nový program InvestEU zastřeší množství finančních nástrojů EU, které jsou

v současné době k dispozici a které nově vzniknou od roku 2021 s cílem podpory 

investic v EU. 

• Klíčovým znakem programu InvestEU je snižování rizika, a to za účelem přilákání 

dalšího financování ze soukromých zdrojů a mobilizace navazujících investic. K tomu 

budou využity především garance a záruky.

• Fond InvestEU a jeho nástroje půjde kombinovat s dalšími granty z rozpočtu EU, 

tj. s přímo řízenými programy EU.

• Nový program se bude skládat z fondu InvestEU, poradenského/asistenčního centra 

InvestEU Advisory Hub a portálu InvestEU, který bude sdružovat investory 

a předkladatele projektů poskytováním snadno přístupné databáze.



Rozvojová banka Rady Evropy (CEB)

• Banka poskytuje financování a technické expertízy pro projekty s velkým 

sociálním dopadem ve svých členských státech, a to včetně ČR. 

• CEB financuje až 50 % celkových nákladů projektu.

• Mezi způsobilé oblasti patří mj. rozvoj měst a venkova, životní prostředí, 

revitalizace budov a jejich přeměna na obytné prostory apod.

• Financování může mít podobu individuální půjčky na jeden souhrnný projekt 

nebo prostřednictvím programového úvěru na několik menších projektů v rámci 

širšího projektu.

• Činnost CEB je na území ČR realizována především prostřednictvím úvěrových 

linek přes banky. Úvěry CEB poskytované do České republiky byly zaměřeny 

především na podporu malých a středních podniků, rozvoj/obnovu měst 

a venkova či na oblast životního prostředí.



Prostor pro Vaše dotazy


