MOŽNOSTI PORADENSKÉ PODPORY
UHELNÉ REGIONY ČR – SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Poradenské programy EIB – současná nabídka

Předkladatelé projektů v rámci mechanismu Spravedlivé transformace mohou využít různé poradenské
služby. Konkrétní podoba poradenské podpory v nadcházejícím programovém období se zatím vyjednává.
Přesto zájemci z řad předkladatelů projektů mohou již nyní žádat o podporu ze stávajících poradenských
programů financovaných z předchozího programového období. V kontextu využívání jednotlivých pilířů
Mechanismu spravedlivé transformace (MST) pak platí, že
I. pilíř je podporován především skrze poradenství JASPERS.
II. pilíř a III. pilíř mohou využít podpory Evropského centra investičního poradenství (EIAH) a dalších
iniciativ, jak je popsáno níže.
Některé programy, jako je ELENA, mohou být využity bez ohledu na konkrétní pilíř MST.

Poradenství EIAH se primárně věnuje podpoře projektů nebo investičních programů s krátkodobým až
střednědobým časovým horizontem, typicky 3-5 let, s indikativním investičním cílem ve výši alespoň 20
mil. EUR (cca 500 mil. Kč). Z hlediska finanční velikosti menší projekty mohou být podpořeny buď přímo
prostřednictvím cíleného poradenství pro menší projekty, nebo nepřímo skrze místního partnera EIB a to
Národní rozvojovou banku (NRB). Máte-li zájem o poradenství v oblasti menších projektů, nahlédněte
prosím do naší sekce „Malé projekty a včasná poradenská podpora“.
Poradenské služby mohou být poskytovány buď interními odborníky, nebo externími konzultanty.
Poskytovaná podpora je navržena tak, aby pokryla zjištěné mezery ve fázi tvorby návrhu projektu, jeho
přípravy nebo realizace a posílila realizační kapacitu nositele projektu. Smyslem podpory není
poskytnout, resp. přinést nositeli hotový projekt, ale pomoci mu s jeho aktivní realizací.

Poradenské služby EIB jsou pro veřejný sektor poskytovány zdarma.
Níže najdete orientační seznam dostupných programů a iniciativ, které jsou financované z předchozího
programového rámce. Očekává se, že většina těchto programů bude pokračovat i v programovém
období 2021-2027.

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTU A JEHO REALIZACE
JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions
JASPERS je partnerství technické pomoci mezi EIB a Evropskou komisí, jehož cílem je podpořit
absorpci fondů ESIF, CEF a I. pilíře MST. Poradenství podporuje příslušné řídící orgány programů a
předkladatele projektů metodickou podporou a přezkumem výstupů. Nejde ale o finanční podporu
externího poradenství.
Rozsah: Strategické plánování, příprava projektu, podpora implementace, budování kapacit
Pilíř: I. pilíř MST
Typ podpory: Interní odborníci (sektoroví inženýři, ekonom a odborníci na životní prostředí)
Informace: JASPERS website
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office
Evropské centrum investičního poradenství (EIAH)
Centrum je navrženo tak, aby plnilo funkci jednotného vstupního místa pro komplexní nabídku
poradenských služeb a technické pomoci. Jeho smyslem je poskytovat cílenou podporu při
identifikaci, přípravě a rozvoji investičních projektů v celé Evropské unii.
Rozsah: Identifikace projektu, příprava projektu, finanční poradenství, realizace projektu, budování
kapacit
Pilíř: II. a III. pilíř MST
Typ podpory: Kombinace interních odborníků a externích konzultantů
Informace: EIAH website
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office

TEMATICKÁ PODPORA
ELENA
Budovy: Energetická účinnost a obnovitelná energie
Městská energetická infrastruktura: dálkové vytápění, chytrá síť
Udržitelná mobilita: inovativní městská doprava a infrastruktura alternativní mobility
ELENA je společná iniciativa EIB a Evropské komise v rámci programu Horizont 2020. ELENA poskytuje
granty na technickou pomoc zaměřenou na přípravu a realizaci projektů a programů v oblasti
energetické účinnosti, distribuované obnovitelné energie a městské dopravy.
Rozsah: Příprava projektu
Pilíř (orientační): I. , II. a III. pilíř MST
Typ podpory: převážně externí konzultanti
Informace: ELENA website
Kontaktní místo: Kontaktujte a.piontek@eib.org nebo kontaktujte EIB Prague Office

URBIS – Rozvoj měst
URBIS je specializovaná iniciativa městského investičního poradenství v rámci Evropského centra
investičního poradenství (EIAH). URBIS je zřízen tak, aby poskytoval poradenskou podporu městským
samosprávám a úřadům s cílem usnadnit, urychlit a podpořit iniciaci městských investičních projektů,
programů nebo platform. URBIS rovněž podporuje ambice definované v městské agendě EU.
Rozsah: Poradenství při přípravě a vývoji projektů, technické a finanční poradenství
Pilíř (orientační): III. pilíř
Typ podpory: Kombinace interních odborníků a externích konzultantů
Informace: URBIS webpage
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office

ADAPT (klimatická adaptace)
Jednotné kontaktní místo pro poradenskou podporu v oblasti přizpůsobení se změně klimatu pro
předkladatele projektů v EU, které staví na doplňkových zdrojích poradního centra InvestEU a
společné pomoci na podporu projektů v evropských regionech (JASPERS) a v souladu s jejich
příslušnými prioritami.
Rozsah: technické a finanční poradenské služby pro přípravu projektů, budování kapacit a
předřazenou podporu investičním projektům v oblasti klimatické adaptace.
Pilíř (orientační): I. , II. a III. pilíř MST
Typ podpory: Kombinace interních odborníků a externích konzultantů
Informace: Plán EIB pro klimatickou adaptaci
Kontaktní místo: ADAPT@eib.org

Bezpečnost na silnicích
STP – Road Safety Advisory je poradenská služba, která probíhá pod dohledem Evropského centra
investičního poradenství (EIAH). Smyslem tohoto poradenství je podpořit získávání finančních
prostředků i financování pro projekty, které zlepšují bezpečnost silničního provozu. Bezpečnost
silničního provozu se tak podporuje jako důležitá oblast investic do dopravy. Zmíněné poradenství
nabízí i pokyny a podporu potenciálním nositelům projektů z řad veřejného i soukromého sektoru.
Rozsah: příprava projektů, technické a finanční poradenství
Pilíř (orientační): III. pilíř
Typ podpory: Kombinace interních odborníků a externích konzultantů
Informace: STP webpage
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office

Oběhové hospodářství
Odborníci EIB vyslaní Evropským centrem investičního poradenství (EIAH) a InnovFin Advisory
poskytují finanční a technické poradenství na míru pro projekty oběhového hospodářství, které
mohou být později financovány EIB nebo jinými partnerskými finančními institucemi.
Rozsah: Prověřování podnikatelského plánu, finanční poradenství
Pilíř (orientační): II. a III. pilíř MST
Typ podpory: převážně interní odborníci doplnění o externí konzultanty
Informace: EIAH website
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte innovfinadvisory@eib.org

MALÉ PROJEKTY A VČASNÁ PORADENSKÁ PODPORA
Podnikatelský plán/finanční inženýrství
EIAH je schopen v krátké době mobilizovat poradenství pro objemově malé projekty tak, aby
odpovídalo jasně vymezeným potřebám a vedlo ke zdárnému konci projektu.
Rozsah: mezery v přípravě projektu, finanční poradenství
Pilíř (orientační): II. a III. pilíř MST
Typ podpory: převážně interní odborníci podporovaní externími konzultanty
Informace: EIAH website
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office

Poradenství Národní rozvojové banky.
Národní rozvojová banka (NRB) za spolupráce s EIAH i Evropskou komisí poskytuje poradenské služby
v různých oblastech, jako jsou: projekty energetické účinnosti (prostřednictvím svého programu
ELENA), dopravní infrastruktura, infrastruktura digitálních a chytrých měst, sociální infrastruktura
nebo oběhová ekonomika. NRB poskytuje služby technického a finančního poradenství včetně
posouzení podnikatelského záměru a finančního strukturování, rovněž v oblasti projektového
financování.
Rozsah: příprava projektu, finanční poradenství
Pilíř (orientační): II. pilíř
Typ podpory: převážně externí konzultanti
Informace: NRB website

SPECIFICKÉ ZPŮSOBY JAK ZVÝŠIT PŘINOS INVESTICE
Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru (EPEC)
Posláním Evropského expertního centra PPP je podpořit veřejný sektor v celé Evropě v jeho úsilí o
rozvoj a zajištění kvalitního partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP). EPEC může
poskytovat poradenství při přípravě PPP projektů a to skrze strategické poradenství vysoké úrovně,

zapojení poradenství v rané fázi projektu nebo poradenství, které je přizpůsobené na míru
jednotlivým projektům.
Rozsah: Politika PPP a poradenství v oblasti PPP projektů (strukturování, příprava, monitorování PPP
projektů)
Pilíř (orientační): I. pilíř, II. a III. pilíř MST
Typ podpory: interní odborníci
Informace: EPEC website
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office

Uzavření smlouvy o sociálním výsledku (SOC)
Uzavření smlouvy o sociálním výsledku je inovativní formou pořizování sociálních služeb, které jsou
založené spíše na výsledcích než na výstupech. V operacích SOC je kompenzace poskytovatele služeb
obvykle spojena s měřitelným sociálním dopadem nežli s konkrétním souborem úkolů. Tento druh
smluvního vztahu je vhodný zejména u činností spojených s rekvalifikaci/zvyšováním kvalifikace
pracovní síly.
Rozsah: Studie proveditelnosti, procesy v oblasti spoluvytváření, odborné poradenství
Pilíř (orientační): Možná aplikace do I. pilíře
Typ podpory: převážně interní odborníci podporovaní externími konzultanty
Informace: SOC webpage
Kontaktní místo: Vyplňte formulář nebo kontaktujte EIB Prague Office

Inspirujte se … příklady podpořených projektů

Čistá mobilita (EIAH):
EIAH podpořil elektrické a hybridní autobusy v Maďarsku Link
Francouzské město Thionville se rozhodlo pro čistší dopravu Link
Energetická účinnost (ELENA)
ELENA – spolupráce se Středními Čechami, Ministerstvo průmyslu a obchodu, NRB
Regenerace měst (URBIS)
Regenerace dříve průmyslového města Chrzanów v jižním Polsku. Link
Regenerace a její využití v městském plánování - Walbrzych (Polsko). Link
Inovační laboratoř (EIAH)
Laboratoř virtuální reality v Bulharsku. Link
JASPERS
Rozšíření tramvajové linky do Petržalky (Bratislava, Slovensko). Link

Revitalizovaná elektrárna se stala kulturním a ekonomickým magnetem Lodže (Polsko). Link
Poradenské služby v rámci nového programového období – InvestEU Advisory Hub
Cíle:
V zájmu plnění cílů nadcházejících investičních programů bude nabídka poradenství při InvestEU
zachována. Poradenská podpora bude poskytována ve čtyřech prioritních oblastech podpory z InvestEU.
Jde o tyto oblasti:
- Udržitelná infrastruktura
- Výzkum, inovace a digitalizace
- Podpora malých a středních podniků
- Sociální investice a dovednosti
K pokrytí horizontálních potřeb bude existovat také meziodvětvová složka.
Rozsah:
Projektové poradenství: identifikace projektu, příprava, finanční strukturování, zřízení investičních
platforem a poradenství v oblasti kombinace a využití více zdrojů financování.
Budování kapacit: posílení investiční připravenosti a kapacity organizací, posouzení dopadů na
environmentální a sociální udržitelnost, zadávání zakázek a slučitelnost s pravidly státní podpory
Rozvoj trhu: přípravné činnosti ve formě studií, hodnocení trhu pro rozvoj politiky, komunikace a
zvyšování povědomí
Mechanismus spravedlivé transformace (MST):
Zvláštní obálka technické pomoci v rámci meziodvětvové složky InvestEU bude věnována III. pilíři MST.
Poradenská podpora bude poskytována interně, v případě potřeby s využitím konzultantů. Organizace
musí být ještě definována.
Podpora bude k dispozici pro projektové poradenství a také pro rozvoj kapacit předkladatelů a
koordinátorů projektů. Přednost budou mít méně rozvinuté země a regiony. Technická podpora může
být poskytnuta způsobilým projektům z Pilíře III a to od předběžné žádosti až po realizaci projektu.
Pilíře:
Pilíř I: Poradenství JASPERS bude nadále k dispozici u projektů financovaných v rámci Pilíře I
Pilíř II: Poradenské centrum InvestEU (InvestEU Advisory Hub) bude k dispozici pro přípravu projektů,
které budou financovány v rámci II. pilíře MST.
Pilíř III: pro projekty, které mají být financovány z III. pilíře MST bude vyhrazená speciální poradenská
obálka v rámci InvestEU.
Harmonogram: Očekává se, že poradenská podpora poskytovaná v rámci InvestEU Advisory Hub bude k
dispozici od roku 2022.
Kontaktní místo:
Pro více informací kontaktujte: EIB Prague Office
Poznámka: Konečný výsledek bude záviset na závěrech jednání mezi EIB a Evropskou komisí

