Základní informace – „Letiště 2021“
k Pravidlům pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2021
(dále jen „Pravidla“).
Výše příspěvku pro rok 2021 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2021 byl stanoven do 16. srpna 2021.
Upozorňujeme, že oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám.
Současně žadatelům doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním
Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.
Výčet nejvýznamnějších změn Pravidel oproti předcházejícímu roku:


V článku 2.3 Pravidel je upřesněn a doplněn seznam prostředků, které lze
spolufinancovat z prostředků SFDI;



V článku 2.3 Pravidel je upraveno procentuální rozdělení finančních prostředků, které
budou v Pravidlech pro rok 2021 rozděleny mezi jednotlivé kategorie takto:
-

kategorie č. 1 výše 15 % celkové alokace finančních prostředků,

-

kategorie č. 2 výše 25 % celkové alokace finančních prostředků,

-

kategorie č. 3 výše 60 % celkové alokace finančních prostředků;



v článku 6 Pravidel je upravena forma předkládání žádosti o příspěvek (dále jen
„Žádost“). Nově je umožněno předkládat Žádost kompletně v elektronické formě přes
datovou schránku. Současně je zachována možnost, a to zejména pro malá letiště,
předložit Žádost v listinné formě s el. formou dokumentů na datovém nosiči. Pro
žadatele je také upřesněn výklad k el. kvalifikovaným nebo zaručeným podpisům, a to
v článku 9 Pravidel;



v článku 10.1 Pravidel je na základě požadavku ÚCL doplněno, že „Žádost
o vyjádření ÚCL musí být podána na ÚCL minimálně 30 dní před termínem pro
podání Žádosti na SFDI“.

Na závěr upozorňujeme, že žadatelem/příjemcem může být právnická či fyzická osoba se
sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem letiště, na
kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o příspěvek nepřesáhl
počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok.
Provozovatel letiště, který nemá vlastnické právo k danému letišti, je povinen prokázat, na
jakém právním základě provozuje letiště.

