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Definice pojmů small mid-caps a mid-caps 

Definice tzv. small mid-caps a mid-caps, neboli malých podniků se střední tržní kapitalizací a podniků se střední kapitalizací 
vychází z článku 5 nařízení 2021/1058 o ERDF: 
 
Produktivní investice do jiných podniků, než jsou malé a střední podniky, lze podporovat, pokud: 
a) zahrnují spolupráci s malými a středními podniky na výzkumných a inovačních činnostech podporovaných podle čl. 3 odst. 
1 prvního pododstavce písm. a) bodu i);  
b) primárně podporují opatření v oblasti energetické účinnosti a energii z obnovitelných zdrojů podle čl. 3 odst. 1 prvního 
pododstavce písm. b) bodů i) a ii);  
c) jsou činěny do malých společností se střední tržní kapitalizací ve smyslu čl. 2 bodu 6 a společností se střední tržní 
kapitalizací ve smyslu čl. 2 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 prostřednictvím finančních 
nástrojů; nebo  
d) jsou činěny do malých společností se střední tržní kapitalizací a zaměřují se na výzkumné a inovační činnosti 
podporované podle čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) bodu i). 
 
Body 6 a 7 článku 2 nařízení 2015/1017 pak tyto velikostní kategorie definují takto: 
6) „malými společnostmi se střední tržní kapitalizací“ se rozumí subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou 
malými nebo středními podniky;  
7) „společnostmi se střední tržní kapitalizací“ se rozumí subjekty, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců a nejsou malými a 
středními podniky ani malými společnostmi se střední tržní kapitalizací. 
 
 
Odkazy:  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a o Fondu soudržnosti: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1637850633866&from=en 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické 
investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 
1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=CS 
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