Zpráva o provádění finančních nástrojů
v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015
ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém
cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Forma návratné podpory ani datum
vyhlášení první výzvy finančního nástroje zatím nejsou stanoveny. ŘO IROP vysoutěžil zpracovatele
Předběžného posouzení k využití FN v IROP, které potvrdilo vhodnost využití FN ve SC 2.5 IROP
a navrhlo varianty implementace finančního nástroje. Závěrečná zpráva z předběžného posouzení
identifikoval potenciál využití FN do budoucna ve specifickém cíli 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi, především v oblasti sociálního bydlení. Podrobnější posouzení
ve SC 2.1 je doporučeno po legislativním a strategickém vyjasnění této oblasti na úrovni ČR.
Předběžné posouzení k využití FN v IROP bylo dokončeno a zveřejněno v březnu 2015. V současné
době ŘO IROP zpracovává varianty implementace finančního nástroje a předpokládá zahájení
realizace v roce 2016.

Informace požadované u každého
finanční nástroje

Č.

I. Uvedení programu a priority nebo opatření,
v jejichž rámci se podpora z ESI fondů
poskytuje (čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU)
č. 1303/2013)

Prioritní osy nebo opatření na podporu
1 finančního nástroje, včetně fondu fondů,
v rámci programu ESI fondu

Odkaz (číslo a název) na každou prioritní
1.1 osu nebo opatření na podporu finančního
nástroje v rámci programu ESI fondu
Název ESI fondu (fondů) na podporu
2 finančního nástroje v rámci prioritní osy
nebo opatření
Tematický cíl (tematické cíle) podle čl. 9
prvního pododstavce nařízení (EU)
3
č. 1303/2013 podporovaný
(podporované) z finančního nástroje
4

Ostatní programy ESI fondu poskytující
příspěvky na finanční nástroj

Číslo kódu CCI každého z těchto
ostatních programů ESI fondů
4.1
poskytujících příspěvky na finanční
nástroj
II. Popis finančního nástroje a prováděcích
opatření (čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení (EU)
č. 1303/2013)
5 Název finančního nástroje

06 Integrovaný regionální operační program
Investiční priorita 4c prioritní osy 2: Podpora
energetické účinnosti, inteligentních systémů
hospodaření s energií a využívání energie z
obnovitelných zdrojů ve veřejných
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných
budovách, a v oblasti bydlení, specifický cíl 2.5:
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

viz bod 1

EFRR
Tematický cíl 4: Podpora posunu směrem k
nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích
x

x

x

Úřední adresa/místo podnikání týkající se
finančního nástroje (název země a obce) x
7 Prováděcí opatření
x
6

Finanční nástroj zřízený na úrovni Unie,
spravovaný přímo či nepřímo Komisí, jak
je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. a)
7.1
nařízení (EU) č. 1303/2013, podporovaný
prostřednictvím příspěvků z programu
ESI fondu
x
7.1.1 Název finančního nástroje na úrovni Unie x
Finanční nástroj zřízený na vnitrostátní,
regionální, nadnárodní nebo přeshraniční
úrovni, spravovaný řídicím orgánem nebo
na jeho odpovědnost, jak je uvedeno
7.2
v čl. 38 odst. 1 písm. b), podporovaný
prostřednictvím příspěvků z programu
ESI fondu podle čl. 38 odst. 4 písm. a), b)
a c) nařízení (EU) č. 1303/2013
x
8 Druh finančního nástroje
x
Individuálně přizpůsobené nebo finanční
8.1 nástroje, které jsou v souladu se
standardními podmínkami
x
Finanční nástroj organizovaný
8.2 prostřednictvím fondu fondů nebo bez
fondu fondů
bez fondu fondů
8.2.1

Název fondu fondů zřízeného za účelem
provádění finančních nástrojů

Typ produktů poskytovaných finančním
nástrojem: půjčky, mikroúvěry, záruky,
investice do vlastního nebo
9 kvazivlastního kapitálu, jiný finanční
produkt nebo jiná podpora kombinovaná
s finančním nástrojem podle čl. 37
odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013
9.1 Popis jiného finančního produktu
Jiná podpora kombinovaná s finančním
nástrojem: grant, subvence úrokových
9.2 sazeb, subvence poplatků za záruky
podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU)
č. 1303/2013
Právní status finančního nástroje podle
čl. 38 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013
(pouze pro finanční nástroje uvedené
v čl. 38 odst. 1 písm. b)): svěřenský účet
10
otevřený na jméno prováděcího orgánu
a jménem řídicího orgánu nebo
samostatný blok finančních prostředků
v rámci finanční instituce
III. Určení subjektu provádějícího finanční
nástroj uvedeného v čl. 38 odst. 1 písm. a),
čl. 38 odst. 4 písm. a), b) a c) nařízení (EU)
č. 1303/2013 a finančních zprostředkovatelů
uvedených v čl. 38 odst. 5 nařízení (EU)
č. 1303/2013 (čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení
(EU) č. 1303/2013)

x

Půjčky
x

x

x

11 Subjekt provádějící finanční nástroj
x
Typ provádějícího subjektu podle čl. 38
odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013:
stávající nebo nově vytvořená právní
osoba, jež se věnuje provádění
finančních nástrojů; Evropská investiční
banka; Evropský investiční fond;
mezinárodní finanční instituce, jejímž
11.1 akcionářem je členský stát; finanční
instituce se sídlem v členském státě,
jejímž úkolem je dosahovat veřejného
zájmu pod kontrolou orgánu veřejné
správy; veřejnoprávní nebo
soukromoprávní subjekt; řídicí orgán,
který přímo plní prováděcí úkoly (pouze
pro půjčky nebo záruky)
11.1.1

Název subjektu provádějícího finanční
nástroj

Úřední adresa/místo podnikání (název
11.1.2 země a obce) subjektu provádějícího
finanční nástroj
Postup pro výběr subjektu provádějícího
12 finanční nástroj: zadání veřejné zakázky;
jiný postup

12.1

x

x

x

zadání veřejné zakázky

Popis jiného postupu pro výběr subjektu
provádějícího finanční nástroj
x

13

Datum podpisu dohody o financování se
subjektem provádějícím finanční nástroj

x

IV. Celková částka příspěvků z programu,
podle priorit nebo opatření, které byly
vyplaceny na finanční nástroj, a vzniklé
správní náklady nebo zaplacené správní
poplatky (čl. 46 odst. 2 písm. d) a e) nařízení
(EU) č. 1303/2013)
Celková částka příspěvků z programu
14 vyčleněných v rámci dohody
o financování (v EUR)
14.1 z čehož z ESI fondů (v EUR)
15

15.1

Celková částka příspěvků z programu
vyplacená na finanční nástroj (v EUR)
z čehož částka příspěvků z ESI fondů
(v EUR)

x
x
x

x

15.1.1 z čehož z EFRR (v EUR)

x

15.1.2 z čehož z Fondu soudržnosti (v EUR)

x

15.1.3 z čehož z ESF (v EUR)

x

15.1.4 z čehož z EZFRV (v EUR)

x

15.1.5 z čehož z EMFF (v EUR)

x

15.2
15.2.1
15.2.2

16

17
17.1

z čehož celková výše vnitrostátního
spolufinancování (v EUR)

x

z čehož celková výše financování
z vnitrostátních veřejných zdrojů (v EUR)

x

z čehož celková výše financování
z vnitrostátních soukromých zdrojů
(v EUR)
Celková částka příspěvků z programu
poskytnutých na finanční nástroj v rámci
Iniciativy na podporu zaměstnanosti
mladých lidí (1) (v EUR)
Celková částka správních nákladů
a poplatků zaplacených z příspěvků
z programu (v EUR)
z čehož na základní odměnu (v EUR)

x

x

x
17.2 z čehož na výkonnostní odměnu (v EUR) x
Kapitalizované správní náklady nebo
poplatky podle čl. 42 odst. 2 nařízení
18
(EU) č. 1303/2013 (týká se pouze
závěrečné zprávy) (v EUR)
x
Kapitalizované subvence úrokových
sazeb nebo subvence poplatků za záruky
19 podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení
(EU) č. 1303/2013 (týká se pouze
závěrečné zprávy) (v EUR)
x
Výše programových příspěvků na
následné investice do konečných
20 příjemců podle čl. 42 odst. 3 nařízení
(EU) č. 1303/2013 (týká se pouze
závěrečné zprávy) (v EUR)
x
Příspěvky formou pozemků a/nebo
nemovitého majetku v rámci finančního
21 nástroje podle čl. 37 odst. 10 nařízení
(EU) č. 1303/2013 (týká se pouze
závěrečné zprávy) (v EUR)
x
V. Celková výše podpory vyplacené
konečným příjemcům nebo v jejich prospěch
nebo vázané ve smlouvách o zárukách
prostřednictvím finančního nástroje, a to na
investice u konečných příjemců, v členění
podle programu ESI fondů, priorit nebo
opatření (čl. 46 odst. 2 písm. e) nařízení (EU)
č. 1303/2013)
22
23

Název každého finančního produktu
nabízeného finančním nástrojem

x

Datum podpisu dohody o financování pro
finanční produkt
x

Celková částka příspěvků z programu
vázaná na půjčky, záruky, vlastní kapitál,
24 kvazivlastní kapitál nebo jiné smlouvy
o finančním produktu s konečnými
příjemci (v EUR)

24.1

x

z čehož celková částka příspěvků z ESI
fondů (v EUR)
x

Celková částka příspěvků z programu
vyplacená konečným příjemcům
prostřednictvím půjček, mikroúvěrů,
25 vlastního kapitálu nebo jiných produktů,
nebo v případě záruk vyčleněná na
půjčky vyplacené konečným příjemcům,
podle produktu (v EUR)

x

z čehož celková částka příspěvků z ESI
fondů (v EUR)

x

25.1

25.1.1 z čehož z EFRR (v EUR)

x

25.1.2 z čehož z Fondu soudržnosti (v EUR)

x

25.1.3 z čehož z ESF (v EUR)

x

25.1.4 z čehož z EZFRV (v EUR)

x

25.1.5 z čehož z EMFF (v EUR)

x

25.2
25.3

26

27

28

29
29.1

z čehož celková výše spolufinancování
z vnitrostátních veřejných zdrojů (v EUR)
z čehož celková výše spolufinancování
z vnitrostátních soukromých zdrojů
(v EUR)
Celková hodnota půjček skutečně
vyplacená konečným příjemcům
v souvislosti s podepsanými smlouvami
o zárukách (v EUR)
Počet úvěrových smluv/záručních
smluv/smluv o vlastním nebo
kvazivlastním kapitálu/smluv o jiném
finančním produktu podepsaných
s konečnými příjemci, podle produktu
Počet investic v podobě
půjčky/záruky/vlastního nebo
kvazivlastního kapitálu/jiného finančního
produktu poskytnutých konečným
příjemcům, podle produktu
Počet konečných příjemců, kterým je
poskytována podpora prostřednictvím
finančního produktu
z čehož velké podniky

29.2 z čehož malé a střední podniky
29.2.1 z čehož mikropodniky
29.3 z čehož fyzické osoby
z čehož jiný typ podporovaných
29.4
konečných příjemců

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

popis jiného typu podporovaných
konečných příjemců
VI. Výkonnost finančního nástroje, včetně
pokroku při jeho vytváření a při výběru
subjektů provádějících finanční nástroj
(včetně subjektu provádějícího fond fondů)
(čl. 46 odst. 2 písm. f) nařízení (EU)
č. 1303/2013)
Datum dokončení předběžného
30
hodnocení
Výběr subjektů provádějících finanční
31
nástroj
31.1 počet již zahájených výběrových řízení
počet již podepsaných dohod
31.2
o financování
Informace o tom, zda finanční nástroj
32 stále fungoval na konci vykazovaného
roku
Pokud finanční nástroj na konci
32.1 vykazovaného roku nefungoval, den jeho
ukončení
Celkový počet vyplacených úvěrů, které
jsou v selhání, nebo celkový počet záruk,
33
které byly poskytnuty a které je třeba
zaplatit v důsledku selhání úvěru

29.4.1

Celková částka vyplacených úvěrů, které
jsou v selhání (v EUR), nebo celková
34 částka vázaná jako záruky, které byly
poskytnuty a které je třeba zaplatit
v důsledku selhání úvěru (v EUR)

x

x
x
x
x

x

x

x

x

VII. Úroky a jiné výnosy vytvořené díky
podpoře z ESI fondů poskytnuté finančnímu
nástroji a programové zdroje vložené zpět do
finančních nástrojů a pocházející z investic,
jak je uvedeno v článcích 43 a 44, a hodnota
kapitálových investic oproti předchozím
rokům (čl. 46 odst. 2 písm. g) a i) nařízení (EU)
č. 1303/2013)
35

Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů
pro daný finanční nástroj (v EUR)

Částky vrácené na finanční nástroj, jež
36 připadají na podporu z ESI fondů do
konce vykazovaného roku (v EUR)

x

x

36.1 z čehož kapitálové splátky (v EUR)

x

36.2 z čehož výnosy a jiné příjmy (v EUR)

x

Počet znovu použitých zdrojů, jež byly
37 vráceny finančnímu nástroji a jež
připadají na podporu z ESI fondů

x

z čehož částky poskytnuté na preferenční
odměňování soukromých investorů nebo
veřejných investorů působících podle
zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují
37.1 doplňkové zdroje odpovídající výši
podpory z ESI fondů poskytované na
finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na
investicích na úrovni konečných příjemců
(v EUR)
x
z čehož částky poskytnuté na úhradu
vynaložených správních nákladů
37.2
a poplatků za správu finančního nástroje
(v EUR)
x
VIII. Pokrok při vytváření předpokládaného
pákového efektu investic provedených
prostřednictvím finančního nástroje a hodnota
investic a podílů (čl. 46 odst. 2 písm. h)
nařízení (EU) č. 1303/2013)
Celková částka jiných příspěvků, mimo
38 ESI fondy, získaných z finančního
nástroje (v EUR)
Celková částka jiných příspěvků, mimo
ESI fondy, vyčleněná v dohodě
38.1
o financování se subjektem provádějícím
finanční nástroj (v EUR)
Celková částka jiných příspěvků, mimo
38.2 ESI fondy, vyplacená na finanční nástroj
(v EUR)
z čehož příspěvky z veřejných zdrojů
38.2.1
(v EUR)
z čehož příspěvky ze soukromých zdrojů
38.2.2
(v EUR)
Celková částka jiných příspěvků, mimo
38.3 ESI fondy, uvolněných na úrovni
konečných příjemců (v EUR)
z čehož příspěvky z veřejných zdrojů
38.3.1
(v EUR)
z čehož příspěvky ze soukromých zdrojů
38.3.2
(v EUR)

x

x

x
x
x

x
x
x

Předpokládaný a dosažený pákový efekt,
s odkazem na dohodu o financování
x
Předpokládaný pákový efekt na
půjčku/záruku/investice do vlastního
39.1 nebo kvazivlastního kapitálu/jiný finanční
produkt, s odkazem na dohodu
o financování, podle produktu
x
Dosažený pákový efekt na konci
vykazovaného roku na
39.2 půjčku/záruku/investice do vlastního
nebo kvazivlastního kapitálu/jiný finanční
produkt, podle produktu
x
39

40

Hodnota investic a podílů oproti
předchozím rokům (v EUR)

x

IX. Příspěvek finančního nástroje ke splnění
ukazatelů dotyčné priority nebo opatření
(čl. 46 odst. 2 písm. j) nařízení (EU)
č. 1303/2013)

41

Ukazatel výstupů (číselný kód a název),
k němuž finanční nástroj přispívá

x

41.1 Cílová hodnota ukazatele výstupů
x
Hodnota dosažená prostřednictvím
41.2 finančního nástroje v souvislosti s cílovou
hodnotou ukazatele výstupů
x

