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Cíle agentury CzechInvest
Zvyšování konkurenceschopnosti firem prostřednictvím
podpory jejich rozvoje a vytvářením vhodných podmínek pro
podnikání
-- odborný doprovod žadatele od začátku až do konce projektového cyklu
-- co největší počet úspěšně realizovaných projektů OPPI
-- zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb
-- rozvoj podnikání
-- podpora inovací
-- stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje
-- podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na
znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných
výrobků

Úloha agentury CzechInvest
Implementační orgán OPPI
Agentura CzechInvest
-- administruje projekty dotačních programů OPPI
-- komunikuje s žadatelem od podání žádosti až po ukončení procesu monitorování
-- zajišťuje ekonomické hodnocení žadatelů a projektů
-- zajišťuje administraci žádostí o platbu a monitoring
-- nastavuje efektivní postupy pro budování absorpční kapacity OPPI
Nástroje
-- cílené a tematické konference, semináře a workshopy
-- prezentace úspěšných projektů
-- maximální dostupnost informací prostřednictvím RK, webu a Zelené linky OPPI
-- MKT a PR propagace programů podpory OPPI

Administrace projektů OPPI
Příprava projektu
-- primární konzultace s potencionálními žadateli (zda jejich projekt spadá do OPPI)
-- posouzení podnikatelského záměru
Podání žádosti
-- administrace podané žádosti (kontrola, zda obsahuje veškeré náležitosti a zda splňuje
podmínky programu)
Realizace projektu
-- poskytování informací v průběhu realizace projektu
-- kontrola výběrových řízení
-- komunikace žadatele s PM prostřednictvím nástěnky v aplikaci eA, regionálních
kanceláří, Zelené linky agentury CI
Žádost o platbu
-- formální a dokladová (věcná i finanční) kontrola (v případě nejasností vyzve agentura
žadatele k doplnění či odstranění nedostatků)
Monitoring
-- kontrola monitorovacích zpráv, archivace

Úspěšné projekty
Příklad projektů podpořených
prostřednictvím OPPI

ICT a strategické služby
-- Sabris s.r.o. - Centrum sdílených služeb v oboru informačních
systémů

-- Místo realizace: Brno
-- Cíl: Vytvoření centra sdílených služeb s mezinárodním rozsahem a
45 novými odbornými pracovními místy

-- Realizace projektu: 10/2008 – 9/2011 (k 11/2010 realizováno
6 z 8 etap)

-- Náklady na projekt: 52 802 000 Kč
-- Poskytnutá dotace: 26 369 000 Kč

Rozvoj
-- STROJÍRNA Vehovský s.r.o. – Zvýšení konkurenceschopnosti
společnosti STROJÍRNA Vehovský s.r.o.

-- Místo realizace: Opava
-- Cíl projektu: nákup vysoce produktivních CNC strojů a zařízení na
obrábění kovů, zavedení vyspělé technologie do výrobního procesu k
zvýšení technické úrovně a výrobní kapacity společnosti

-- Realizace projektu: 4/2007 – 5/2008
-- Náklady na projekt: 46 416 000 Kč
-- Poskytnutá dotace: 19 965 000 Kč

Nemovitosti
-- VOBO s.r.o. – Projekt rekonstrukce a rozšíření haly
-- Místo realizace: Smidary (okres Hradec Králové)
-- Cíl projektu: vytvoření nových výrobních prostor s následným
vznikem 5 nových pracovních míst; úspora nákladů a navýšení
obratu

-- Realizace projektu: 6/2008 – 3/2009
-- Náklady na projekt: 18 992 000 Kč
-- Poskytnutá dotace: 7 777 000 Kč

Publicita OPPI
Hlavní nástroje komunikace se
žadateli v agentuře CzechInvest

Publicita OPPI – jsme tu pro
žadatele
Zelená informační linka o programech podpory podnikání
-- v provozu každý všední den mezi 9 – 13 hodinou (dle průzkumu jsou žadatelé spokojeni
s prací analytiků a považují tuto službu za velkou pomoc při zpracování projektů)
Sběrná adresa programy@czechinvest.org
-- možnost žadatelů posílat dotazy analytikům SF, kteří jim do 3 pracovních dnů poskytnou
kvalifikovanou odpověď
Webové stránky a aktualizační mailing
-- aktuální informace o OPPI, návody, příručky a další užitečné dokumenty + měsíční
rozesílání novinek zaregistrovaným uživatelům skrze webové stránky CI
Činnost regionálních kanceláří agentury CzechInvest
-- poskytování osobních a telefonických konzultací
-- pořádání tematických seminářů v jednotlivých krajích ČR
Přínos: znalost prostředí, možná konzultace přímo v regionu žadatele
Konzultace s programovými manažery na centrále agentury CI
-- posouzení podnikatelského záměru, konzultace k postupu v konkrétním projektu

Semináře OPPI
Tři základní druhy
-- k aktuálním výzvám, na téma registračních a plných žádostí
-- Jak na monitoring a žádost o platbu
-- Výběr dodavatele v OPPI
Výhody
-- úzká problematika
-- malý počet účastníků
→ efektivní proškolení ušité na míru zastoupených projektů

Fakta
-- v roce 2010 se uskutečnilo 85 seminářů pro cca 1 300 zástupců žadatelů
a příjemců dotace v OPPI
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Témata dotazů v roce 2010
-- Eko – energie
1 508
-- metodické
1 315
-- nemovitosti
1 190
-- Rozvoj
1 086
-- Obecné k OPPI
978

Zpětná vazba od žadatelů
a příjemců dotace
Příklady opakovaných požadavků na změnu procesů OPPI
-- Zkrácení lhůt administrace žádostí
-- Jasně dané a srozumitelné metodiky s jednoznačným výkladem a
minimem aktualizací a změn, které mají dopad na realizaci projektu
A reakce CzechInvestu
-- Semináře pro žadatele zaměření na problematické části OPPI (výběr
dodavatele, žádost o platbu)
-- Uživatelsky příjemnější eAccount s efektivní nápovědou
-- Snaha o zjednodušení metodik s cílem jejich jasného výkladu (ve
spolupráci s ŘO)
-- Zkrácení lhůt administrace žádostí díky lepšímu plánování výzev s
ohledem na personální kapacity

Krátkodobé cíle
CzechInvestu - OPPI
-- Urychlení administrace OPPI ve spolupráci s MPO
-- Příprava posledních výzev OPPI programovacího období
2007-2013
-- Ulehčení administrativní zátěže pro žadatele
-- Administrace žádostí o platbu OPPI
-- Pořádání tematických seminářů pro žadatele na centrále CI
i v regionech

Krátkodobé cíle
CzechInvestu - obecně
-- Účelně

a hospodárně transformovat ekonomickou diplomacii ČR

-- Zefektivnit

systém investičních pobídek

-- Zintenzivnit

realizaci OPPI

-- Zjednodušit fungování dotačních programů

pro podnikatele, a to jak programů
evropských, tak národních
Zdroj: CzechInvest, 2010
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