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Co máme k dispozici

Externí výstupy kolektivu okolo RNDr. Jana Vozába, Ph.D.
¾ velmi dobrá socio-ekonomická analýza
¾ podnětné návrhy budoucích priorit v oblasti podpory podnikání
v České republice

Pátá kohezní zpráva Evropské komise a strategie Evropa 2020
¾ prostředky a cesty k dosažení inteligentního, udržitelného
a začleňujícího růstu

Kam vývojově spějeme

Důraz na
podpory
Důraz na rozvojové
podpory
+ počátek inovační
podpory

inovační

+ podpora VaV ve
firmách (Potenciál),
spolupráce mezi
terciární sférou a
průmyslem

Důraz na znalostní
ekonomiku,
transfery technologií
a spolupráci VaV s
inovačními firmami

Nejen že víme, co chceme, ale umíme
toho také dosáhnout
Ukázkový projekt programu podpory ROZVOJ realizovaný v rámci OPPP
FERRIT s.r.o. - Stabilizace výrobní základny s aspektem na ekologii
a kooperace
Předmětem projektu bylo vybavení lakovny technologií včetně likvidace odpadu,
pořízení pálicího stroje a obráběcích strojů. Nárůst kvalitativních parametrů
a rozšíření sortimentu se kladně odrazily v konkurenceschopnosti českých
výrobků na zahraničním trhu.

Celkové náklady na projekt: 10 500 000 Kč
Částka dotace z OPPP: 4 126 336 Kč

Nejen že víme, co chceme, ale umíme
toho také dosáhnout
Ukázkový projekt programu podpory INOVACE realizovaný v rámci OPPP
Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. - Zavedení výroby
pneumatických tkacích strojů CAMEL
Hlavním cílem projektu byla příprava a zavedení
výroby pneumatických tkacích strojů typu CAMEL,
které jsou určeny pro tkaní technických tkanin.
Projekt byl zaměřen na zajištění výrobních kapacit
včetně speciálních technologií a technickotechnologickou přípravu výroby.
Celkové náklady na projekt: 27 826 000 Kč
Částka dotace z OPPP: 12 774 460 Kč

Nejen že víme, co chceme, ale umíme
toho také dosáhnout
Ukázkový projekt programu podpory INOVACE realizovaný v rámci OPPI
ELMARCO s.r.o. - Zavedení sériové výroby zařízení NanospiderTM pro
průmyslovou výrobu nanovláken
Společnost ELMARCO s.r.o. má vedoucí postavení v oblasti výzkumu, vývoje a výroby
strojů pro výrobu nanovláken a nanovlákenných materiálů jak v ČR, tak i v celosvětovém
měřítku. Ve spolupráci s TU v Liberci vyvinula společnost Elmarco prototyp stroje
NanospiderTM, který je naprosto unikátní a jako první na světě dokáže vyrábět
nanovlákenné textilie v průmyslovém měřítku.
Tento projekt je součástí komplexního investičního záměru (společnost čerpala v OPPP
i v jiných programech OPPI), který zahrnuje výstavbu nových výzkumných, vývojových,
výrobních a školících prostor společnosti.

Celkové náklady na projekt: 66 692 000 Kč
Částka dotace z OPPI: 33 346 000Kč

Nejen že víme, co chceme, ale umíme
toho také dosáhnout
Ukázkový projekt programu podpory POTENCIÁL realizovaný v rámci OPPI
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Poloprovozní výzkum nových
postupů syntézy organických specialit RESCUP
Projekt je zaměřen na rozšíření výzkumné a inovační
kapacity vybudováním poloprovozní zkušební a ověřovací
jednotky pro výzkum a vývoj technologických procesů a
na zajištění technických zkoušek a analýz těchto procesů.
Projekt umožní zvýšit stupeň inovace výsledků V a V
žadatele a dosahovat vyšší úrovně podkladů pro transfer
laboratorně vyvinutých náročných technologií sloučenin
určených pro high-tech aplikace do průmyslové výroby.
Celkové náklady na projekt: 25 075 000 Kč
Částka dotace z OPPI: 10 030 000 Kč

Programovací období 2007 - 2013
Pilotní projekt Knowledge Transfer Partnership
-

projekt realizovaný ve spolupráci se Salfordskou
univerzitou

-

pochopení způsobu, jakým lze efektivně
podporovat inovační procesy

-

rozdíl mezi vědou a výzkumem a znalostními
transfery – pochopení role vědomostí
a know-how
Znalostní transfer

Vědomostní základna

Společnost

Programovací období 2007 - 2013
Připravovaný pilotní projekt na vytvoření seed kapitálového fondu
pro inovační start-upy
¾ ŘO OPPI zahájil 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 MPO do ledna 2011 připraví výchozí návrh pro
další diskuse

Co chceme pro podnikatele prosadit

Finančně dostatečně pokrytý operační program na podporu
podnikání na národní úrovni, umožňující dostatečnou regionální
dimenzi
¾ ať již formou úzkého navázání na potřeby jednotlivých regionů.
¾ anebo formou doplňkových méně sofistikovaných programů
z úrovně ROPů
koncentrující se na znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory), ale
i na vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory
(s využitím zejména finančních nástrojů)

Co je třeba

-

v partnerství zejména s podnikatelskými svazy a uskupeními
se shodnout na nejpotřebnějších prioritách pro nové
programovací období

-

jednotně poukazovat na význam podnikatelského sektoru pro
naplnění cílů Strategie Evropa 2020

-

prosazovat a nastavit co nejjednodušší, ale přitom efektivní
systém implementace a bojovat za odstranění všech bariér
(včetně legislativních) s využitím dostatečných zkušeností
a vysokých odborných znalostí administrátorů pomoci ze
strukturálních fondů EU

Děkuji za Vaši pozornost

