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Finanční nástroje v rámci programového 
období 2014 - 2020
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Programovací období 2007-2013

Implementace
• relativně pomalý začátek realizace projektů
• různorodé projekty (velikost, zaměření)
• většina staveb financována pomocí grantů
• financování většinou z jednoho operačního programu
• finanční nástroje jsou používány v rámci OPPI (malí a střední podnikatelé, spolupráce 

MPO a ČMZRB)
• struktura operačních programů, kontrolní mechanismy

Role EIB group (EIB + EIF)
• úvěrové linky – stát, rozvojová banka, kraje, obce
• JASPERS – “major projects“
• JEREMIE – studie, technická pomoc, holdingové fondy, finanční struktura
• JESSICA – studie, technická pomoc, holdingové fondy, finanční struktura
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Programovací období 2007-2013

Zkušenosti
• úvěrové linky – flexibilita, financování investičního programu, velikost projektů
• JASPERS – zefektivnění procesu přípravy a schvalování velkých projektů
• JEREMIE – zahrnutí soukromého sektoru, revolvingové využití prostředků, získávaní

zkušeností
• JESSICA – veřejné zakázky, časové hledisko, podmínky pro implementaci návratných

zdrojů financování, pravidla EK a jejich komplexnost, výše úrokových sazeb, finanční
síla potenciálních příjemců, koordinace na státní úrovni
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Programovací období 2014-2020

Obecně – nejistota, nejasnosti, situace se stále vyvíjí 

Změny oproti předchozímu období
• koncentrace
• podpora finančních nástrojů
• měřitelné výsledky
• zjednodušení struktury a organizace

Role EIB group (EIB + EIF)
• Příprava obecných dokumentů – Partnership agreement, operační programy
• úvěrové zdroje – stejný princip spolupráce
• JASPERS – sektrové strategie, “major projects“
• JEREMIE – studie, holdingové fondy, spolupráce s národními institucemi, technická

pomoc
• JESSICA – studie, technická pomoc, holdingové fondy

Cíl: využití dosavadních zkušeností k podpoře implementace
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Body k diskusi

• cíle, potřeby
• typy projektů
• identifikace operační programů, priorit, opatření
• typy finančních nástrojů – využití dosavadních zkušeností
• finanční struktura, soulad s právními předpisy
• soulad s pravidly EK



Více informací:

• http://www.eib.org/products/index.htm
• http://www.eib.org/products/jessica/index.htm
• http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm
• http://www.eib.org/products/jeremie/index.htm
• http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm#1
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Děkuji za pozornost.

Barbora Zemanová
Loan Officer

Lending Operations in CE (AT, CZ, HU, SK)
Evropská investiční banka

98-100, boulevard K. Adenauer
L-2950 Luxembourg
tel: +352 4378 88529

mobil: +352 621 345 838
e-mail: b.zemanova@eib.org

www.eib.org
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