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Investiční "mezera v EU: několik čísel…  

 

+ € 130 mld - R&D k dosažení cíle 3% HDP 

+ € 100 mld – posílení energetických sítí 

+ € 80 mld – posílení dopravních sítí 

+ € 65 mld – k dosažení cílů Digitální agendy EU 

+ € 10 mld – zlepšení vzdělávacích zařízení 

+ € 90 mld – životní prostředí a voda  

+ € 35 mld – financování venture capital na úroveň USA 

 

 

 
Zdroj: EIB 
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 Mobilizovat minimálně €315 mld za 3 roky pro 

strategické investice 

 Evropský fond pro strategické investice při EIB/EIF 

 Září 2016 (EK): návrh na navýšení a pokračování 

Investičního plánu 

 

I. MOBILIZACE FINANCÍ 

 Evropský investiční projektový portál  (EIPP) 

 Europské investiční poradní místo (EIAH) 

     II. PROPOJENÍ "SVĚTA FINANCÍ"  

S REÁLNOU EKONOMIKOU 

 Předvídatelnost a kvalita regulace  

 Odstranění regulatorních bariér v klíčových sektorech 

Jednotného trhu EU 

 Strukturální reformy na  národní úrovni 

 

        III. ZLEPŠENÍ INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ 

Investiční plán pro Evropu: 3 PILÍŘE 
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Investiční plán pro Evropu 
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Investice v České republice – 

pohledem InvestEU? 
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Investice v České republice (% HDP) 
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 PRVNÍ PILÍŘ (FINANCOVÁNÍ) 

- V ČR zatím žádná operace v rámci infrastrukturního okna EFSI-EIB 

- Financování investic v ČR – stabilní bankovní sektor, ESI fondy 

 DRUHÝ PILÍŘ (PORADENSTVÍ) 

- Evropský portál investičních projektů (EIPP) 

- Evropské investiční poradenské místo (EIAH) 

 TŘETÍ PILÍŘ (PROSTŘEDÍ PRO INVESTICE) 

-    Administrativní bariéry, povolovací řízení (doprava, ener. účinnost)  

Investice v České republice – 

optikou InvestEU? 
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Evropský investiční projektový portál 
www.ec.europa.eu/eipp 

K čemu a jak slouží portál EIPP? 

 

 Registrace zvýší viditelnost projektu  
 Možnost pro investory z celého světa, kteří hledají příležitosti v EU/ČR 
 Administrativa – Evropská komise 
 Jednoduchá obsluha, nízké poplatky 

 

Může být můj projekt zveřejněn v projektovém portálu EIPP? 

 

Kvalifikační kritéria: 

 

 Hodnota investice min. € 10 mil. 
 Začátek projektu v období tří let  
 Zadavatel projektu je soukromá osoba či státní instituce v ČR či EU 
 Projekt v souladu s národní / EU legislativou 
 

 

Zveřejnění projektu může být odmítnuto na základě právních, reputačních či jiných rizik. 
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http://www.ec.europa.eu/eipp
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EVROPSKÝ PORTÁL INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ (EIPP) 



 
 
 
 

Další informace: 
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http://ec.europa.eu/invest-eu 
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http://ec.europa.eu/invest-eu
http://ec.europa.eu/invest-eu
http://ec.europa.eu/invest-eu


zdenek.cech@ec.europa.eu 
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