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Vychází ze:

 zkušeností ze stávajícího OPPI 2007-2013
a jeho úspěšných programů podpory

 strategických dokumentů ČR a EU
 Dohody o partnerství, kterou připravuje MMR
 legislativy EU
 diskusí s partnery

• kulaté stoly s podnikateli, se sociálními a hospodářskými partnery
• konference k budoucímu období 2014 – 2020
• platforma a pracovní skupiny pro přípravu OP PIK

Příprava operačního programu v gesci MPO
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Zkušenosti MPO s operačními programy
již od roku 2004

Důraz na rozvojovou
podporu
+ počátek inovační
podpory

OPPP
2004 - 2006

OPPI
2007 - 2013

2014 - 2020

Důraz na inovační 
podporu
+ podpora VaV ve 
firmách (Potenciál), 
spolupráce mezi 
terciární sférou                          
a průmyslem

Důraz na znalostní 
ekonomiku, úspory 
energií, rozvoj ICT a 
využívání nových 
forem podpory

OP PIK
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V základní úrovni je OP PIK členěn na prioritní osy (PO)
nižší počet tematicky silněji koncentrovaných prioritních os 
oproti OPPI

Zaměření OP PIK

PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků“

PO 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 

PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií“
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Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných
a vývojových center
Zavádění inovací výrobků a služeb a jejich
uvedení na trh
Zavádění procesních a marketingových inovací
Ochrana duševního vlastnictví v podnicích
Průmyslový výzkum a vývoj (vazba na KETs – nanotechnologie, mikro a
nanoelektronika, průmyslové biotechnologie, moderní vyspělé materiály,
fotonika, moderní vyspělé výrobní technologie)
Rozšiřování služeb vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center,
podnikatelských inkubátorů
Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem
Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti
kvalifikovaných absolventů

Prioritní osa 1: Výzkum, vývoj a inovace
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Vazba na úspěšné projekty:  program INOVACE
TESCAN, a.s. - Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých 
montážích firmy TESCAN

Předmětem projektu bylo zavedení procesu
montáže a finalizace elektronových a iontových
mikroskopů v čistých prostorách.
Realizace projektu umožnila firmě TESCAN vytvořit
podmínky nezbytné pro produkci špičkových
výrobků v oboru částicové optiky a analytických
přístrojů.

Celkové způsobilé výdaje: 9 000 000 Kč

Přiznaná výše podpory: 4 500 000 Kč

Nově větší pozornost netechnickým inovacím.
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Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy –
mentoring, koučing, foresight
Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské
infrastruktury, využití brownfields pro podnikatelské účely
Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení
odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů
v podnicích

Prioritní osa 2: Rozvoj malých a středních podniků

Realizace podnikatelských záměrů začínajících
firem a rozvojových firem prostřednictvím
vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za
bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v
případě začínajících mikropodniků
Poskytování poradenských služeb pro začínající
podniky
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Vazba na úspěšné projekty: program ZÁRUKA
DICOLETA, a. s. - Pořízené stroje a zařízení

Firmě DECOLETA, a.s. byla poskytnuta záruka ve
výši 12 mil. Kč k získání úvěru v částce 15 mil. Kč.
Úvěr je určen na pořízení technologie na přesné
dlouhotočné obrábění dílů.

Firma Čokoládovny Fikar se v rámci projektu
zúčastnila veletrhů ve městech Düsseldorf, Kolín
nad Rýnem, Amsterdam a Moskva.

Celkové způsobilé výdaje: 7 140 000Kč

Výše podpory: 3 570 000Kč

Vazba na úspěšné projekty: program MARKETING
Čokoládovny Fikar, s.r.o. - Posílení exportu společnosti Čokoládovny Fikar
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Výstavba nových a rekonstrukce stávajících
výroben elektřiny a tepla z OZE (primárně pro
distribuci) – zejména malé vodní elektrárny,
vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic
Zavádění systémů měření a regulace
Využití odpadní energie ve výrobních procesech
Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
Nasazení tzv. smart prvků v distribučních soustavách
Modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven
Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií
a v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin
Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem (rozvodných tepelných
zařízení) a kombinované výroby elektřiny a tepla aj.

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, ......
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Vazba na úspěšné projekty: program EKO-ENERGIE
VUES Brno s.r.o. - Snížení energetické náročnosti výrobních prostor

Předmětem projektu bylo provedení souboru
energeticky úsporných opatření ve výrobní hale
firmy VUES Brno, která vedou k vyšší efektivitě a
optimalizaci vytápění budov a přípravy teplé
užitkové vody v areálu společnosti.

Přínosem projektu je kromě značné úspory energie
také snížení emisí znečišťujících látek spojených s
výrobou tepelné energie.

Celkové způsobilé výdaje: 15 761 000 Kč

Výše podpory: 6 303 000 Kč
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Modernizace a rozšiřování infrastruktury
pro vysokorychlostní přístup k internetu
využitím optických prvků s cílem umožnit
vysokorychlostní přístup k internetu
alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s pro
všechny obyvatele .... nebylo podporováno
v období 2007 – 2013.
Tvorba nových ICT aplikací a řešení
Poskytování sofistikovaných sdílených
služeb, včetně budování a modernizace
datových center splňujících kritéria
energetické účinnosti

Prioritní osa 4: Informační a komunikační technologie
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Vazba na úspěšné projekty: programu ICT A 
STRATEGICKÉ SLUŽBY
PragoData Consulting s.r.o. - Portfolio nových internetových řešení

Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT
produktu – portfolia integrovaných internetových
aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich
dalšího rozvoje.

Součástí portfolia byl systém pro interaktivní
správu webového obsahu, e-learningové systémy,
systém řízení vzdělávání, systém digitální knihovny
a další.

Celkové způsobilé výdaje: 12 999 929 Kč

Výše podpory: 7 798 000 Kč
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obecně (i ve vztahu k Strategii Evropa 2020) převažují cíle
směřující k směřování české ekonomiky k vyšší
konkurenceschopnosti nad původní myšlenkou koheze –
podporovat rozvoj regionů a mikroregionů
 to vede spíše k soutěži kvality v předkládaných projektech (zejména

inovativních)

 podpořené projekty by měly navazovat na schválené strategie (Národní
program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Strategie
chytré specializace) – bude tedy převažovat centrální přístup

v oblasti přímých dotací MSP budou převažovat finanční nástroje
realizované bankovními institucemi

Výchozí stav pro nastavení implementace:
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vedle výzev k předkládání individuálních projektů bude třeba
vyčlenit finanční zdroje pro 7 ITI (řeší se i 13 krajských
integrovaných plánů)
 obecně platí, že širší zapojení dalších aktérů implementace přináší

problém Řídícímu orgánu program uřídit (zejména v oblasti finančního
řízení a ve vazbě na plnění pravidla n+3)

MPO pro implementaci svého operačního programu úspěšně
využívá Agenturu CzechInvest s jejími regionálními kancelářemi
(byť se mnohdy ukazuje, že s ohledem na složitost programů ani
RK CI nejsou schopny poskytovat dostatečné detailní informace)

nově pro oblast výzkumu a vývoje bude využíván další
Zprostředkující subjekt – Technologická agentura ČR

Výchozí stav pro nastavení implementace:
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MPO neuvažuje o plnohodnotném zapojení Místních akčních
skupin do procesu implementace OP PIK, ve smyslu čl. 32 – 35
obecného nařízení k ESIF
 obdobně – jak máme prověřeno – se zapojením komunitně vedeného

místního rozvoje prostřednictvím MAS do sektorových operačních
programů zaměřených na rozvoj konkurenceschopnosti firem nepočítají
ani na Slovensku nebo v Maďarsku, kde mají i obavy z následných auditů

MPO však plánuje otevřít v rámci OP PIK – PO 2 zaměřené na
rozvoj MSP – zvláštní program podpory určený drobným
podnikatelům v regionech s potřebnou soustředěnou podporou
státu, který by byl zaměřen na dotační podpory drobného
podnikání s cílem vytvoření nových pracovních míst v těchto
regionech, resp. mikroregionech

Možnost zapojení MAS do implementace OP PIK:
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zde počítáme především s konzultační a animační činností
Místních akčních skupin, znalých daného prostředí a potřeb
vytváření nových pracovních míst a jejich reálných možností

nepočítáme s tím, že by MAS přímo vybíraly projekty, které by
Řídící orgán automaticky schvaloval

dořešit bude třeba způsob financování takto zapojených Místních
akčních skupin (dosud se počítá s financováním jejich aktivit
z Operačního programu Technická pomoc, k tomu má Evropská
komise určité výhrady)

Možnost zapojení MAS do implementace OP PIK:
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Děkuji za Vaši pozornost
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