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OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků
evropských fondů, zejména v reakci na krizi

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
¾ Celková alokace ve výši 3 578 014 760 EUR, tj. téměř
90 mld. Kč (z toho 85 % činí příspěvek z EU, 15 % ze SR)
¾ K 1.12. 2010 z OPPI proplaceno celkem 15 mld. Kč – stálý
trend akcelerace čerpání
¾ Řídící orgán: MPO – Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
¾ Další implementační instituce
¾ CzechInvest (zprostředkující subjekt)
¾ Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
(implementuje poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk)

OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků
evropských fondů, zejména v reakci na krizi

Strategická orientace OPPI
¾ Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem a to
zejména technologicky orientovaných, včetně vytváření
vhodného prostředí pro podnikání
¾ Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání
¾ Efektivní využívání všech zdrojů energií a surovin,
především v energeticky náročných odvětvích
¾ Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů,
posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem

OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků
evropských fondů, zejména v reakci na krizi

Hlavní priority sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
¾ Zajištění
hladkého
průběhu
OPPI
k vyčerpání celé alokace do roku 2015

vedoucího

¾ Optimalizace procesů realizace programu a snižování
administrativní zátěže

¾ Příprava na budoucí programovací období
¾ Příprava strategických dokumentů v oblasti podpory
podnikání a inovací; diskuse o prioritách a jejich prosazování
¾ Posílení podpory znalostního transferu
¾ Vytvoření tzv. seed
inovativních firem

fondu

na

podporu

začínajících

Zajištění hladkého průběhu OPPI
vedoucímu k vyčerpání celé alokace
Cílem MPO je maximální snížení administrativní zátěže pro
podnikatelské subjekty při čerpání dotace, nicméně postup a pravidla,
nastavená již z úrovně Evropské komise, je nutné dodržet. Celý proces
závisí také na složitosti projektu. Záměrem MPO je však dostat peníze
k podnikatelům co nejrychleji.

Priority realizace OPPI do roku 2015
¾ zintenzivnění čerpání
Zintenzivnit realizaci programu tak, aby na podporu podnikání byla do roku 2015
vyčerpána celá alokace tj. cca 90 mld. Kč.

¾ benchmarking a zkrácení lhůt
Je třeba provést benchmarking procesů administrace OPPI a díky optimalizaci
zkrátit lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí až o 20 %.

Zajištění hladkého průběhu OPPI
vedoucímu k vyčerpání celé alokace
¾ jednoznačná metodika
Jedním z hlavních cílů je posílit metodické vedení programu tak, aby podnikatelé
měli jednoznačné vodítko, jak zpracovávat žádosti o dotace a realizovat projekty
z OPPI.

¾ zjednodušení dotací
Společně s vedením agentury CzechInvest napomoci dalšímu zjednodušení
fungování dotačních programů pro podnikatele.
To se bude týkat jak dotací z evropských programů, tak národních programů na
podporu podnikání.
Řídící orgán uvítá podněty podnikatelských sdružení v této věci a bude s nimi
aktivně spolupracovat.

Podpora znalostního transferu

Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO
¾ K 1. září 2010 přičleněn odbor průmyslového výzkumu
a vývoje
¾ Vznik užších synergických vazeb na aplikovaný výzkum
(národní úroveň)
¾ Podpora spolupráce VŠ
s podnikatelskou sférou

a

výzkumných

pracovišť

¾ Zaměření na problematiku přenosu znalostí a výsledků
výzkumu a vývoje do praxe (Pilotní projekt Knowledge
Transfer Partnership)

Vytvoření seed fondu na podporu
začínajících inovativních firem

Vytvoření seed fondu v rámci OPPI
¾ Z Usnesení vlády č. 295/2010 vzešel pro ŘO OPPI úkol
zahájit jednání s bankovními institucemi o možnosti vytvoření
nového podpůrného nástroje zaměřeného na poskytování
zárodečného kapitálu pro začínající technologické firmy
s vysokým inovačním a růstovým potenciálem (dále jen „seed
fond“).
¾ Finanční nástroj tohoto typu je v prostředí ČR, v němž je nový,
spojen s mnoha riziky (legislativními, organizačními –
nedostatek zkušeností apod.). Je proto nezbytná jeho pečlivá
technická příprava, např. i s využitím poznatků ze zahraničí.

Vytvoření seed fondu na podporu
začínajících inovativních firem

¾ Probíhá také spolupráce s ŘO OP VaVpI, kterému z UV
č. 295/2010 vyplynul úkol na vytvoření pre-seed fondu za
účelem poskytování grantů na VaV aktivity zaměřené na
dovedení výsledků výzkumu do komercionalizovatelné
podoby.
¾ ŘO zahájil již v květnu 2010 jednání s ČMZRB o možnosti
vytvoření takovéhoto fondu v podmínkách ČR.
¾ 2. listopadu 2010 proběhlo jednání k seed fondu se zástupci
dalších bank a příslušných asociací

Vytvoření seed fondu na podporu
začínajících inovativních firem
Výsledky jednání zástupců státní správy a bank z 2. listopadu
2010
¾ Zúčastnili se zástupci MF/PCO, MMR/NOK, MPO,
bank, České bankovní asociace, CVCA (The Czech
Private Equity and Venture Capital Association)
¾ Seed-kapitálový fond na trhu ČR v současné době
není, uvažovaná částka cca 1,4 mld. Kč + nutný
soukromý podíl by k rozjezdu fondu stačily
¾ Existuje řada otázek k řešení – legislativní bariéry,
nedostatek zkušeností, rizikovost fondu, národní
cesta, spolupráce s institucemi EU
¾ MPO připraví do ledna 2011 návrh pro další diskuse

Příprava na budoucí programovací období

Východiska MPO pro přípravu nové kohezní politiky
¾ Pro podnikatelskou sféru prosazovat nový tématický
operační program na období 2014+
¾ Těžiště strukturální pomoci by mělo směřovat do oblasti
ekonomiky – cílem je napomoci konvergenci ČR
prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti českých
podniků a rozvoje znalostní ekonomiky
Více k tomuto tématu v rámci odpoledního bloku
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