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I. Aktuální stav v oblasti strukturálních
fondů a názory podnikatelů
Alokace finančních prostředků pro podnikatele
Podnikající subjekty jako oprávnění příjemci 2007-2013:
• OP Podnikání a inovace (alokace 3 041 mil € - 100%)
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost (618 mil € - 30 %)
• OP Životní prostředí (podnikající subjekty jako jedni z možných žadatelů v
celém operačním programu)

Další příležitosti pouze:
•

OP Praha Konkurenceschopnost

•

OP Praha Adaptabilita
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I. Aktuální stav v oblasti strukturálních
fondů a názory podnikatelů
Čerpání finančních prostředků
•
•

70% částky na současné programové období přiděleno na projekty
Největší alokace zbývají v oblastech vědy a výzkumu, školství, životní
prostředí.

Podíl na
celkové alokaci

Objem v
mld. Kč

Celková alokace

100,0%

767,3

Podané žádosti o podporu

147,2%

1 129,2

Schválené projekty

70,1%

537,5

Proplacené finanční prostředky

36,6%

280,6

Čerpání prostředků k 3. 11. 2011
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I. Aktuální stav v oblasti strukturálních
fondů a názory podnikatelů
Dotazy podnikatelů 2011 z oblasti podpory podnikání
Životní prostředí a
doprava
2%

Vzdělávání, lidské zdroje
a zaměstnanost
17%

Podnikání a inovace

Ostatní
9%
Podnikání a inovace
33%

Přehled a informace o
dotačních titulech
39%

Přehled a informace o
dotačních titulech
Vzdělávání, lidské zdroje a
zaměstnanost
Životní prostředí a doprava
Ostatní
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Názory podnikatelů
A. Hodnocení projektů
•
•

Výrazné rozdíly mezi hodnocením obdobných projektů – hodnotitelé,
regiony
Dlouhé lhůty od podání do rozhodnutí o výsledku

B. Náročná administrace
•
•
•

Administrativní náročnost
Nejednoznačnost výkladů a nekonzistence předpisů a dokumentace
Nutnost poradenských služeb a nemožnost ověření jejich kvality

C. Nedostatečná podpora při realizaci ze strany IS
•
•

Obtížná dostupnost konzultací od IS, zejména v regionech
Proti rozhodnutím a výkladům IS „není dovolání“

D. Nastavení OP 2007-2013
•
•

Málo OP podporujících přímo podnikatele jako příjemce dotace
Nízký podíl prostředků z celkové alokace
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I. Aktuální stav v oblasti strukturálních
fondů a názory podnikatelů
Podnikatelský sektor byl podpořen méně:
• než je závazek ve strategických dokumentech
• než by odpovídalo současné složité ekonomické situaci
• než je rozsah podnikatelského sektoru v ČR
Požadavek
• Zvýšení podpory v dalším plánovacím období 2014+
Doporučení:
• HK ČR podporuje zavedení jednoho přehledného OP pro
podnikatele zaměřeného zejména na podporu inovací, transfer
technologií, vývoj a implementace Hi-tech apod.
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II. Budoucí směřování kohezní politiky v
letech 2014 +
NÁSTROJE
• Nastavení přiměřených cílů na úrovni států i OP
• Podmíněnost splněním ukazatelů a lepší kontrola
• Logické a efektivní rozdělení do mezeného počtu OP
• Jednoduchá administrace – přístupnost pro potřebné, ne byznys
pro profesionály a úspora nákladů TA
• Finanční nástroje – seed fondy, mikrofinance a úvěrové záruky s
přijatelnými podmínkami pro podnikatele
• Kohezní fondy podpořit klíčové investice celoevropského
významu – doprava, energetiky, aplikovaný výzkum
• Transparentnější tendry a tlak na cenu (v ČR jedna z nejvyšších
v Evropě)
30. červenec 2009

8

II. Budoucí směřování kohezní politiky v
letech 2014 +
ZAMĚŘENÍ

• Podpora odborného vzdělávání
– Aplikace přírodních věd
– Technické obory – nové materiály a technologie

•
•
•
•

Řízení kvality, certifikace
Energetika
Životní prostředí
Mezinárodní konkurenceschopnost – podpora exportu,
inovací ve výrobě, patenty
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II. Budoucí směřování kohezní politiky v
letech 2014 +

Hlavním cíl kohezní politiky
„Růst konkurenceschopnosti ČR založený na
růstu produktivity výrobních aktivit, služeb
a na inovacích“
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II. Budoucí směřování kohezní politiky v
letech 2014 +
Zásady pro dosažení hlavního cíle
i.Přechod z cenové konkurenceschopnosti na kvalitu - tzn.
zásadní posílení efektivity výroby a služeb
ii.Podpora tvorby a využívání vlastního know-how, posílení
využívání inovačních prostředků ve výrobě a službách
iii.Motivace k propojení firem a institucí zabývající se vědou
a výzkumem
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II. Budoucí směřování kohezní politiky v
letech 2014
Přímé nástroje
• Podpora upradingu – modernizace technologií apod.
• Podpora internacionalizace - důsledná znalost cílových
zákazníků a větší užití inovací
• Podpora inovačního podnikání – využití výsledků z vědy a
výzkumu – základ průniku na náročné zahraniční trhy
• Podpora zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou
Nepřímé nástroje
• Podpora vzdělávání – důraz na přírodovědecké a technické
obory
• Podpora výzkumu a vývoje – propojení a spolupráce výzkumné
sféry s podnikatelskou sférou
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III. Požadavky podnikatelů na kohezní
politiku v letech 2014 +
• Ponechání politiky podpory inovací na centrální
úrovni a posílení role MPO v oblasti podpory inovací –
zohlednění potřeb podniků
• Zachovat 7 leté období finanční perspektivy
• Zjednodušit administraci dotací pro období 2014 +
o Cca 5 operačních programů
o Jednotná základní metodika i vyhodnocování
o Nepřipustit vzájemné překrývání jednotlivých OP
o Umožnit větší zapojení podniků, které nespadají do
kategorie MSP
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DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
Ing. Radek Pažout
tajemník Úřadu Hospodářské komory České
republiky
Tajemnik@komora.cz
www.komora.cz
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