
Vzniká Evropský portál investičních projektů 

Portál umožní předkladatelům projektů získat potenciální investory po celém světě. Spuštění se 

očekává v únoru 2016. 

Evropský portál investičních projektů (EIPP) vzniká podle článku 15 nařízení (EU) 2015/1017 z 25. 6. 
2015 a Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1214 z 22. 7. 2015. Bude sloužit jako evropský adresář 
investičních projektů a jako platforma pro propagaci a párování investičních příležitostí. Hlavním 
cílem portálu je stimulovat a urychlit vývoj a realizaci investičních projektů v Unii, a tím přispět k vyšší 
zaměstnanosti a hospodářskému růstu. 

Portál EIPP bude spravovat Evropská komise. Obsah portálu budou vytvářet navrhovatelé projektů, tj. 
soukromé a veřejné právnické osoby. Hlavními složkami portálu jsou: 

 databáze projektových fiší (manažerské shrnutí projektu); 

 interaktivní mapa s projekty (kde se zobrazí lokalizace všech dostupných projektů); 

 interaktivní projektový adresář ve formě tabulky (Projekty zařazené na portál EIPP budou 
seskupeny podle oblastí odpovídajících cílům a kategoriím uvedeným v čl. 9 odst. 2 nařízení 
(EU) 2015/1017). 

 
Kritéria pro přijetí projektů do EIPP: 

 rozpočet projektu (nebo programu sestávajícího z menších projektů) musí činit nejméně 10 
milionů EUR z hlediska potřebných investic; 

 musí spadat do jedné z oblastí uvedených v článku 9 (2) nařízení (EU) 2015/1017;  

 musí být v souladu s právními předpisy EU a příslušného členského státu; 

 zahájení realizace projektu se očekává do tří let ode dne podání žádosti o přijetí na portál 
EIPP; 

 předkladatel projektu by měl být právní subjekt usazený v některém členském státě (fyzické 
osoby projekty předkládat nemohou). 

 
Spuštění EIPP se očekává v únoru 2016, ale projekty je možné do systému vkládat již v předstihu, a to 

zasláním vyplněného níže připojeného formuláře na adresu eipp-project@ec.europa.eu.  

Zřízení tohoto portálu je dalším významným krokem v realizaci investičního plánu pro Evropu. Jeho 

záměr představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v listopadu 2014, legislativa byla 

schválena v létě 2015, včetně ustavení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), jehož 

prostřednictvím budou Evropskou investiční bankou poskytovány další úvěry. 

Investiční plán pro Evropu je klíčovou prioritou Komise, neboť může podpořit ekonomický růst v EU, 

včetně České republiky. EFSI může být využit i v kombinaci s dalšími nástroji – jeho prostřednictvím 

lze kofinancovat, při splnění požadovaných podmínek, rovněž projekty podpořené z evropských 

strukturálních a investičních fondů. 
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