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kterým se zavádí Program InvestEU
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PŘÍLOHA II
Oblasti způsobilé pro finanční a investiční operace
Finanční a investiční operace v rámci jiných oblastí politiky, než je oblast strategických
evropských investic, mohou spadat do jedné nebo více z těchto oblastí:
Finanční a investiční operace v rámci politiky pro strategické investice spadají do oblastí
stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. e). Mohou zahrnovat zejména významné projekty
společného evropského zájmu.
1.

2.

Rozvoj odvětví energetiky v souladu s prioritami energetické unie, včetně
zabezpečení dodávek energie a přechodu na čistou energii, a se závazky přijatými
v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody o změně klimatu,
zejména prostřednictvím:
a)

rozšíření výroby, dodávek nebo využití čisté a udržitelné energie z
obnovitelných zdrojů a bezpečných a udržitelných jiných energetických řešení
a zdrojů energie s nulovými a nízkými emisemi;

b)

energetické účinnosti a úspory energie (s důrazem na snižování poptávky
prostřednictvím řízení poptávky a rekonstrukcí budov);

c)

rozvinutější, inteligentnější a modernější infrastruktury pro udržitelnou energii,
mimo jiné zejména na úrovni přenosu a distribuce (technologie skladování,
propojení elektroenergetických sítí mezi členskými státy a inteligentní sítě);

d)

vývoje inovativních systémů dodávek tepla s nulovými a nízkými emisemi
a kombinované výroby elektřiny a tepla;

e)

výroby a dodávek udržitelných syntetických paliv z obnovitelných/uhlíkově
neutrálních zdrojů a jiných bezpečných a udržitelných zdrojů energie s
nulovými a nízkými emisemi, biopaliv a alternativních paliv, včetně paliv pro
všechny druhy dopravy, v souladu s cíli směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2018/20011; a

f)

infrastruktury pro zachycování a skladování uhlíku v rámci průmyslových
procesů, bioelektráren a výrobních zařízení za účelem transformace energetiky.

Rozvoj udržitelné a bezpečné dopravní infrastruktury a řešení v oblasti mobility,
vybavení a inovativních technologií v souladu s prioritami Unie v odvětví dopravy a
se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody o změně klimatu, zejména
prostřednictvím:
a)
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projektů, které podporují rozvoj infrastruktury transevropské dopravní sítě
(TEN-T), včetně údržby a bezpečnosti infrastruktury, městských uzlů TEN-T,
námořních a vnitrozemských přístavů, letišť, multimodálních terminálů a
připojení těchto multimodálních terminálů k sítím TEN-T a telematických
aplikací uvedených v nařízení (EU) č. 1315/2013 Evropského parlamentu a
Rady2;

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře
využívání energie z obnovitelných zdrojů, Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst.
L 348, 20.12.2013, s. 1).
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b)

projektů v oblasti infrastruktury TEN-T, které umožňují využívání alespoň
dvou různých druhů dopravy, zejména terminálů multimodální nákladní
přepravy a uzlů osobní dopravy;

c)

inteligentních a udržitelných projektů v oblasti městské mobility zaměřených
na druhy městské dopravy s nízkými emisemi, včetně řešení v oblasti
vnitrozemských vodních cest a inovativních řešení mobility, nediskriminační
dostupnost, snížení znečištění ovzduší a hluku, spotřebu energie, sítě
inteligentních měst, údržbu a zvyšování úrovně bezpečnosti a snižování
četnosti nehod, a to i v případě cyklistů a chodců;

d)

podpory obnovy a dovybavení mobilních dopravních prostředků za účelem
zavádění řešení v oblasti mobility s nízkými a nulovými emisemi, a to i
využitím alternativních paliv ve vozidlech všech druhů dopravy;

e)

železniční infrastruktury, jiných projektů v oblasti železniční dopravy,
infrastruktury vnitrozemských vodních cest, projektů hromadné přepravy a
námořních přístavů a mořských dálnic;

f)

infrastruktury pro alternativní paliva pro účely všech druhů dopravy, včetně
infrastruktury pro elektrické dobíjení;

g)

dalších inteligentních a udržitelných projektů v oblasti mobility se zaměřením
na:

h)
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i)

bezpečnost silničního provozu;

ii)

přístupnost;

iii)

snížení emisí; nebo

iv)

rozvoj a zavádění nových dopravních technologií a služeb, jako například
služeb souvisejících s propojenými a autonomními druhy dopravy nebo
integrovaným prodejem přepravních dokladů; a

projektů na zachování nebo modernizaci stávající dopravní infrastruktury,
včetně dálnic v rámci TEN-T, pokud je to zapotřebí pro modernizaci,
zachování nebo zlepšení bezpečnosti silničního provozu, pro vývoj služeb
inteligentních dopravních systémů nebo pro zaručení integrity infrastruktury a
jejích standardů, vývoj bezpečných parkovacích ploch a zařízení, dobíjecích a
čerpacích stanic pro alternativní paliva.

Životní prostředí a zdroje, zejména pokud jde o:
a)

vodu, včetně otázek zásobování pitnou vodou a řešení odpadních vod a
účinnosti sítí, snížení úniků, infrastruktury pro sběr a čištění odpadních vod,
pobřežní infrastruktury a další zelené infrastruktury týkající se vody;

b)

infrastrukturu pro nakládání s odpady;

c)

projekty a podniky v oblasti řízení environmentálních zdrojů a udržitelných
technologií;

d)

zdokonalení a obnovení ekosystémů a jejich služeb, mimo jiné díky zlepšování
přírody a biologické rozmanitosti prostřednictvím projektů zelené a modré
infrastruktury;

e)

udržitelný rozvoj měst, venkova a pobřežních oblastí;
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činnosti v oblasti změny klimatu, přizpůsobení se změně klimatu a její
zmírňování, včetně snižování rizika přírodních katastrof;

g)

projekty a podniky, které provádějí projekty oběhového hospodářství
začleněním aspektů účinného využívání zdrojů do výroby a životního cyklu
výrobků, včetně udržitelných dodávek primárních a druhotných surovin;

h)

dekarbonizaci energeticky náročných průmyslových odvětví a podstatné
snižování emisí z těchto odvětví, včetně demonstrace inovativních
nízkoemisních technologií a jejich zavádění;

i)

dekarbonizaci výroby energie a distribučního řetězce postupným ukončením
využívání uhlí a ropy; a

j)

projekty podporující udržitelné kulturní dědictví.

4.

Rozvoj infrastruktury pro digitální konektivitu, zejména prostřednictvím projektů na
podporu zavádění digitálních sítí s velmi vysokou kapacitou, připojení 5G a
zlepšování digitální konektivity a přístupu, především pro venkovské oblasti a
okrajové regiony.

5.

Výzkum, vývoj a inovace, zejména prostřednictvím:

6.
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f)

a)

výzkumných a inovačních projektů, které přispívají k dosažení cílů programu
Horizont Evropa, včetně výzkumné infrastruktury a podpory akademické obce;

b)

podnikových projektů, včetně odborného vzdělávání a podpory vytváření
klastrů a sítí podniků;

c)

demonstračních projektů a programů a rozvoje související infrastruktury,
technologií a procesů;

d)

projektů výzkumné a inovační spolupráce, do nichž je zapojena akademická
obec, výzkumné a inovační organizace a průmysl, partnerství veřejného a
soukromého sektoru a organizace občanské společnosti;

e)

přenosu znalostí a technologií;

f)

výzkumu v oblasti klíčových základních technologií a jejich průmyslových
aplikací, včetně nových a pokročilých materiálů; a

g)

nových účinných a dostupných zdravotnických výrobků, včetně léčiv,
zdravotnických prostředků, diagnostických a léčivých přípravků pro moderní
terapii, nových antimikrobiálních látek a inovativních vývojových postupů,
které se vyhýbají používání testování na zvířatech.

Vývoj, zavádění a rozšiřování digitálních technologií a služeb, zejména digitálních
technologií a služeb, které přispívají především k cílům programu Digitální Evropa,
zejména prostřednictvím:
a)

umělé inteligence,

b)

kvantových technologií;

c)

infrastruktur kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí;

d)

internetu věcí;

e)

technologie blockchain a jiných technologií distribuované účetní knihy;

f)

pokročilých digitálních dovedností;
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7.

g)

robotiky a automatizace;

h)

fotoniky; a

i)

dalších pokročilých digitálních technologií a služeb, které přispívají
k digitalizaci průmyslu Unie a začleňování digitálních technologií, služeb
a dovedností v odvětví dopravy v Unii.

Finanční podpora subjektům s nejvýše 499 zaměstnanci, se zvláštním zaměřením na
malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací, zejména
prostřednictvím:
a)

poskytování provozního kapitálu a investic;

b)

poskytování rizikového financování od fáze založení po fázi expanze pro
zajištění vedoucího postavení v oblasti technologií v inovativních a
udržitelných odvětvích, včetně posilování jejich kapacity pro digitalizaci a
inovace, a zajištění jejich globální konkurenceschopnosti;

c)

poskytování finančních prostředků na akvizici podniku zaměstnanci nebo
na majetkovou účast zaměstnanců v podniku.

8.

Kulturní a tvůrčí odvětví, kulturní dědictví, média, audiovizuální odvětví, novinářská
práce a tisk, mimo jiné zejména prostřednictvím rozvoje nových technologií,
využívání digitálních technologií a technologického řízení práv duševního
vlastnictví.

9.

Cestovní ruch.

10.

Rekultivace průmyslových zón (včetně kontaminovaných lokalit) a obnova jejich
udržitelného využívání.

11.

Udržitelné zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura a další prvky širší udržitelné
bioekonomiky.

12.

Sociální investice, včetně investic na podporu provádění evropského pilíře sociálních
práv, zejména prostřednictvím:
a)

mikrofinancování,
ekonomiky;

financování

etických

sociálních

podniků

a sociální

b)

poptávky po dovednostech a jejich nabídky;

c)

vzdělávání, odborné přípravy a souvisejících služeb, a to i pro dospělé;

d)

sociální infrastruktury, zejména
i)
inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy, včetně předškolního
vzdělávání a péče, a s nimi související vzdělávací infrastruktury a zařízení,
alternativní péče o děti, studentských ubytoven a digitálního vybavení, k nimž
mají přístup všichni;
ii)

cenově dostupného sociálního bydlení3;

iii)
zdravotní a dlouhodobé péče, včetně klinik, nemocnic, primární péče,
služeb domácí a komunitní péče;
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Cenově dostupné sociální bydlení je třeba chápat v tom smyslu, že se zaměřuje na znevýhodněné osoby
nebo sociálně méně zvýhodněné skupiny, které kvůli omezené solventnosti čelí vážné deprivaci v
oblasti bydlení nebo nejsou schopny získat bydlení za tržních podmínek.
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13.

14.

15.
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e)

sociálních inovací, včetně inovativních sociálních řešení a režimů zaměřených
na sociální dopady a výsledky v oblastech zmíněných v bodě 12;

f)

kulturních činností se sociálním cílem;

g)

opatření na podporu rovnosti žen a mužů;

h)

začleňování zranitelných osob, včetně státních příslušníků třetích zemí;

i)

inovativních řešení v oblasti zdraví, včetně elektronického zdravotnictví,
zdravotnických služeb a nových modelů zdravotní péče;

j)

začlenění a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Rozvoj obranného průmyslu s cílem přispět ke strategické autonomii Unie, zejména
podporou:
a)

dodavatelského řetězce obranného průmyslu Unie, zejména prostřednictvím
finanční podpory malých a středních podniků a společností se střední tržní
kapitalizací;

b)

společností, jež se účastní průlomových inovačních projektů v odvětví obrany
a úzce souvisejících technologií dvojího užití;

c)

dodavatelského řetězce odvětví obrany, jestliže se účastní kooperativních
projektů výzkumu a vývoje v odvětví obrany, včetně projektů podporovaných
z Evropského obranného fondu;

d)

infrastruktury pro výzkum a odborné vzdělávání v odvětví obrany.

Vesmír, zejména s ohledem na rozvoj kosmického odvětví v souladu s cíli kosmické
strategie:
a)

maximalizovat přínosy pro společnost a hospodářství Unie;

b)

posilovat konkurenceschopnost systémů a technologií kosmického odvětví,
zejména řešením zranitelnosti dodavatelských řetězců;

c)

podpořit podnikání v kosmickém odvětví, včetně podnikání v navazujícím
vývoji;

d)

posílit autonomii Unie pro bezpečný a spolehlivý přístup do vesmíru, včetně
aspektů dvojího užití.

Moře a oceány prostřednictvím rozvoje projektů a podniků v oblasti modré
ekonomiky a finanční zásady udržitelné modré ekonomiky, zejména prostřednictvím
námořního podnikání a průmyslu, obnovitelné mořské energie a oběhového
hospodářství.
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