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OPPI 2007 - 2013
Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
•

OPPI schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007

•

Navazuje
na
zkušenosti
ze
zkráceného
programovací
let 2004-2006 a na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)

•

OPPI 2007 – 2013

období

• 6 věcných priorit + technická pomoc
• 15 programů podpory (podpora ve formě dotace, úvěru, záruky)
• celková alokace ve výši 3 578 014 760 EUR, tj. téměř 100 mld. Kč
• poměr národního spolufinancování ku ERDF = 15% / 85%
•

Globální cíl:
Do konce programovacího období zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky
a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních
průmyslových zemí Evropy.

Strategická orientace OPPI
• Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem a to
zejména technologicky orientovaných, včetně vytváření
vhodného prostředí pro podnikání (zejména seed kapitál
a rizikový kapitál, podřízené úvěry, záruky);
• Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání, zvláště
v oblasti poradenství;
• Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů,
posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem;
• Efektivní využívání všech zdrojů energií
především v energeticky náročných odvětvích.

a

surovin,

OPPI 2007 - 2013
•

Úvěrové a záruční programy Start, Progres a Záruka
•

•

zvýhodněný úvěr, popř. zvýhodněná záruka za komerční úvěr

Dotační programy
• Rozvoj
• pořízení nových technologických zařízení

• ICT a strategické služby
• tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb,
center zákaznické podpory a center oprav high-tech výrobků a technologií

• ICT v podnicích
• investice či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií

• Eko – energie
• využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, zvyšování účinnosti při
výrobě, přenosu a spotřebě energie

OPPI 2007 - 2013
• Potenciál
• založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

• Spolupráce – technologické platformy
• vznik a rozvoj národních TP

• Spolupráce – klastry
• podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo
oborových
seskupení
podnikatelských
subjektů,
vědecko-výzkumných,
vzdělávacích a jiných podpůrných institucí

• Prosperita
• zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií,
podnikatelských inkubátorů a sítí Business Angels

OPPI 2007 - 2013
• Školicí střediska
• výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a
jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími
předměty

• Nemovitosti
• projekt přípravy zóny, výstavby nájemního objektu, rekonstrukce objektu nebo
vyhotovení projektové dokumentace

• Poradenství
• poradenské služby související se zaváděním inovací pro MSP, poskytované
externími poradci

• Marketing
• individuální projekty a projekty seskupení MSP podporující jejich na zahraniční
trhy

Implementační struktura
•

Řídící orgán – MPO – Sekce strukturálních fondů

•

Zprostředkující subjekty:
•

CzechInvest (implementační agentura)

•

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
(agentura pro úvěry a zvýhodněné záruky)

Aktuální stav OPPI
• K 23. 10. 2009 vyhlášeno celkem 32 dotačních, záručních a
úvěrových výzev v hodnotě 58 mld.Kč
Přehled aktuálních výzev programů podpory OPPI
Min. výše
podpory

Max. výše podpory

Ukončení příjmu
registračních
žádostí

Ukončení příjmu plných žádostí

Alokace

Progres II (podřízený úvěr)

-

20 mil. Kč

-

31.12.2009

850 mil. Kč

Záruka II (zvýhodněná záruka)

-

-

31.12.2009

1 650 mil. Kč

ICT a strategické služby II
ICT v podnicích III
Inovace - Projekt III
Inovace - Patent II
Potenciál II
Spolupráce - Technologické
platformy II
Prosperita I
Prosperita II
Školicí střediska II

1,5 mil. Kč
0,35 mil. Kč
1 mil. Kč
10 tis. Kč
1 mil. Kč

2.10.2009
15.10.2010
30.6.2009
31.5.2010
30.9.2009

15.1.2010
15.2.2011
31.12.2009
31.8.2010
30.11.2009

2 000 mil. Kč
500 mil. Kč
4 000 mil. Kč
50 mil. Kč
2 580 mil. Kč

1.10.2009

30.11.2009

100 mil. Kč

31.7.2009
30.6.2010
31.5.2010

31.12.2009
31.12.2010
30.6.2010
do 10 měs. od data registrace RŽ
nebo od data zahájení příjmu plných
žádostí, podle toho, co nastane
později

4 000 mil. Kč
4 000 mil. Kč
1 000 mil. Kč

Program podpory / pořadové
číslo výzvy

Nemovitosti II

1 mil. Kč
1 mil. Kč
200 tis. Kč

až do výše 80 % jistiny
zaručovaného úvěru
80 mil. Kč
20 mil. Kč
150 mil. Kč
1 mil. Kč
100 mil. Kč
200 tis. EUR (forma de
minimis), tj. 5,3 mil. Kč*
300 mil. Kč
300 mil. Kč
100 mil. Kč

1 mil. Kč

500 mil. Kč

-

* přepočteno kurzem 11/2009 26,495 Kč/€

31.3.2010

4 000 mil. Kč

Aktuální stav OPPI
• K 31.10.2009 přijato 7 992 registračních žádostí v hodnotě
přes 93 mld. Kč
• Počet plných žádostí k 31.10.2009 je 5 213 v hodnotě přes
44,6 mld. Kč
• Vydáno 2 192 rozhodnutí v objemu 14,8 mld. Kč
• Proplaceno na účty koncových příjemců 760 projektů v objemu
2,4 mld. Kč
• ČMZRB přijala k 31. 10. 2009 2 856 žádostí o úvěr či záruku
v hodnotě 17,1 mld. Kč a uzavřela 1 890 smluv v hodnotě
7,98 mld. Kč

Aktuální stav OPPI
Počet projektů podle dotačních programů k 31.10.2009
Podané PŽ
Program
OPPI
ICT v podnicích
ICT a strategické služby
Rozvoj
Eko-energie
Inovace - Inovační projekt
Inovace - Ochrana průmyslového
Potenciál
Prosperita
Spolupráce - Klastry
Spolupráce - Technologické platformy
Školicí střediska
Nemovitosti
Poradenství
Marketing - Individuální účasti na
veletrzích a výstavách

Rozhodnuto

Počet
Částka
Počet
Částka
5 213 44 655 068 000 2 192 14 799 634 000
638 1 496 259 000
299
685 956 000
161 2 658 702 000
88 1 077 042 000
1 071 7 482 536 000
298 2 372 413 000
806 10 338 491 000
135 1 511 131 000
606 10 420 699 000
249 4 383 699 000
170
44 299 000
115
29 568 000
270 4 612 464 000
122 1 782 839 000
13
962 596 000
6
225 375 000
28 1 034 473 000
9
325 410 000
14
62 049 000
13
60 574 000
274 2 105 022 000
99
689 425 000
217 2 917 077 000
119 1 286 687 000
162
51 285 000
35
7 796 000
783
469 116 000
605
361 719 000

Proplaceno na účty
kon.uživatelů
Počet
Částka
760 2 446 300 995
56
76 959 003
31
38 466 335
181 1 125 758 737
42 283 751 896
59 453 116 108
15
640 274
35 163 972 714
1
1 040 000
0
0
2
1 128 000
10
41 992 140
25 157 540 406
0
0
303 101 935 382

Aktuální stav OPPI
Přehled plánovaných výzev programů podpory OPPI do konce roku
2009 a pro rok 2010
Program podpory / pořadové číslo výzvy
MARKETING - společné veletrhy a výstavy
START II
PROGRES III
ZÁRUKA III
ROZVOJ III
ICT v podnicích - SA I
ICT a strateg. služby III
EKO-ENERGIE III
INOVACE - Projekt IV
POTENCIÁL III
SPOLUPRÁCE - Klastry II
PORADENSTVÍ -SA I
PORADENSTVÍ II
MARKETING II

Datum vyhlášení
výzvy
11-12/2009
1/2010
1/2010
1/2010
1/2010
2/2010
2/2010
3/2010
4/2010
1/2010
1/2010
1/2010
9/2010
3/2010

Předpokládaná
alokace v mil. Kč
500
150
600
1 100
2 000
500
1 000
3 000
4 000
3 000
750
1 300
50
500

Nové výzvy OPPI
Hlavní změny v připravovaných výzvách:
• Start II
• podpora pouze investičně zaměřených projektů včetně souvisejících zásob
• poskytována pouze ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru
• zavedena podpora projektů zakládajících synergie s OP VaVpI (úvěry do výše 10
mil. Kč a příspěvek k zaručovanému úvěru ve výši 15% vyčerpaného úvěru)
• zaručovaný úvěr zvýšen na 3 mil. Kč a finanční příspěvek snížen na 10%
• nové vymezení pojmu začínající podnikatel (registrace na FÚ jako poplatník daně
z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém z předcházejících dvou
let (ve Výzvě I pouze předcházející rok), resp. pěti let v případě projektů
zakládajících synergie s OP VaVpI )

• Progres III
• vypuštěna podmínka, že k financování projektu musí být předpokládáno souběžné
použití dalšího externího financování formou bankovního úvěru, leasingu, nebo
úvěru poskytnutého právnickou osobou, která poskytuje úvěry a má s ČMZRB
uzavřenou smlouvu o spolupráci, a to nejméně ve výši podřízeného úvěru
• doba splatnosti podřízeného úvěru prodloužena ze 7 na 9 let

Nové výzvy OPPI
Hlavní změny v připravovaných výzvách:
• Rozvoj III
• poskytování podpory rozšířeno také pro: (232) Spotřební družstvo, (234) Jiné
družstvo, (241) Družstevní podnik (s 1 zakl.), (421) Zahraniční osoba (musí být
zapsaná v OR) a (501) Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku
zapisující se do OR
• max. míra dotace v rámci pro Jihozápad snížena pro drobný a malý podnik na
50%, pro střední podnik na 40%
• seznam podporovaných regionů se soustředěnou podporou státu rozšířen
o následující okresy: Tachov, Blansko, Jablonec n. Nisou, Semily, Liberec,
Břeclav, Cheb a Kroměříž

Nové výzvy OPPI
Hlavní změny v připravovaných výzvách:
• ICT a strategické služby III
• zpřísnění podmínek podpory center sdílených služeb (bude vyžadováno
dodržování podmínky výrazného mezinárodního zaměření těchto center)
• zvýšení maximální výše dotace z 80 mil. Kč na 100 mil. Kč, v případě projektů
realizovaných převážně v regionech se soustředěnou podporou státu pak 150 mil.
Kč

• Eko-energie
• mezi způsobilé výdaje zahrnuty i náklady na software, data a publicitu projektu
• povinnost žadatele ke dni podání RŽ mít uzavřena minimálně 2 po sobě
následující účetní období

Nové výzvy OPPI
Hlavní změny v připravovaných výzvách:
• Potenciál III
• poskytnutí podpory dle Dočasného rámce (Provozní podpora do výše 500 tis. €)
žadatelům, kteří buď realizují investici ve výši nejméně 30 mil. Kč, anebo se zapojí
do mezinárodního projektu výzkumu a vývoje v rámci programu EraSME (součást
projektů Rámcových programů Eranet)
• zvýšení „stropu“ podpory ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč pro projekty realizované
v regionech se soustředěnou podporou státu a vybraných regionech
s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (stejných jako u programu Rozvoj)

• Spolupráce – klastry II
• možnost navýšení podpory de minimis dle dočasného rámce až na částku
nepřesahující 500 tis. € (od této částky se odečítají již obdržené podpory v režimu
de minimis) pro klastry, které byly podpořeny v I.výzvě programu. Podmínkou je
prokázání účasti klastru na projektu v mezinárodním programu výzkumu a vývoje
(např. CORNET), na který bude možné navýšenou dotaci využít

Nové výzvy OPPI
Hlavní změny v připravovaných výzvách:
• Marketing II
• podpora propagačních materiálů poskytována pouze v souvislosti s účastí na
veletrhu, nově je zařazena také podpora na dopravu
• vyřazena podpora seskupení MSP
• není již podporována realizace propagace prostřednictvím internetu a realizace
marketingových informaci (marketingových studií)
• žadatel může v rámci výzvy II předložit pouze jeden projekt

OPPI 2007 - 2013
Podpora recyklace druhotných surovin z OPPI
•

úzce souvisí s environmentálními intervencemi prioritní osy 3

•

podporováni především podnikatelé CZ-NACE 38.32

•

v současnosti pro tyto aktivity otevřeny výzvy následujících programů
podpory:

•

•

ICT v podnicích III. výzva (od 1.1.2010)

•

Inovace – patent II. výzva

•

Prosperita II.výzva

•

Školicí střediska II. výzva

podnikatelé z tohoto odvětví mohou žádat i v jiných programech
podpory, vždy je však nutné sledovat odvětvové zaměření aktuálních
výzev

Schéma čerpání z OPPI
Řídící orgán / implementační
struktura

Žadatel / příjemce
P
Ř
Í
P
R
A
V

Datum potvrzení RŽ = Datum vzniku UN

Podání RŽ
1. Zpracování projektu
2. Elektronický podpis
3. Účet v eAccount

Potvrzení příjmu RŽ

A
Výzva k podání plné žádosti
prostřednictvím aplikace eAccount

R
E
A
L
I
Z
A
Č
N
Í
F
Á
Z
E

Hodnocení projektu
Podání PŽ

Odeslání Podmínek poskytnutí dotace
k podepsání

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Předkládání průběžných
monitorovacích zpráv

Žádost o platbu

U
D
R
Ž
I
T
E
L
N
O
S
T

1. Posudek externích hodnotitelů
2. Zasedání hodnotitelské komise

Schválení průběžných
monitorovacích zpráv

Překládá se spolu se
závěrečnou zprávou

Autorizace Žádosti
o platbu
Kontrola na místě

Vyplacení plné výše nebo krácené
dotace na základě autorizace ŽoPl

Předkládání
monitorovacích zpráv

Schválení
monitorovacích zpráv
Kontrola na místě

Ukončení doby udržitelnosti

V novém programovacím období
jsou žádosti podávány ve dvou
fázích, a to
− Registrační žádost (RŽ) sloužící k ověření předběžné
přijatelnosti žadatele a
projektu.
− Plná žádost (PŽ) – žádost o
dotaci obsahující podrobné
údaje o žadateli a projektu.
Webová aplikace eAccount
Veškerá komunikace žadatele s
implementační agenturou a Řídicím
orgánem probíhá prostřednictvím
aplikace eAccount. Všechny zprávy
přijímány elektronicky.

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Byla přijata řada opatření vedoucích k eliminaci poklesu hospodářského růstu.
Hlavní opatření:
• Urychlení vyhlašování nových výzev a navýšení jejich alokací tam, kde
zájem žadatelů převyšoval vyhlášenou alokaci
• Zkrácení doby potřebné k vyřízení žádosti o platbu
• Sledování rizikových projektů
• Příprava projektu na podporu hlavně MSP při jejich účasti na
specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci programu
Marketing
• Navýšení poskytování podpory de minimis na 500 tis. €
• Kumulace dotačních programů OPPI s programem Záruka 2
• Příprava projektu podpory základního ICT vybavení a služeb u MSP
• Úprava podmínek účasti ve vybraných programech podpory OPPI
• Úprava podmínek realizace již schválených projektů
• Možnost větší etapizace proplácení projektů
• Realizace mediální kampaně
• Změny Operačního programu

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Urychlení vyhlašování nových výzev a navýšení jejich alokací tam, kde zájem
žadatelů převyšoval vyhlášenou alokaci
• Po určitých programech podpory je tak vysoká poptávka, že původně plánovaná
alokace nepokryje všechny zaregistrované projekty, které jsou vyhodnoceny kladně
z hlediska přijatelnosti.
•
•
•

Do 30. 9. 2009 byly vyhlášeny výzvy v původní hodnotě 43,1 mld. Kč
navýšení cca 14 mld. Kč => celkem vyhlášené výzvy 57,1 mld. Kč
původní hodnota výzev tak byla navýšena o cca 33%

• Nejvíce navyšované dotační programy: Rozvoj, ICT a strategické služby, Ekoenergie, Inovace, Školicí střediska a Nemovitosti z úvěrových programů pak program
Záruka.
• V jedné rovině s navýšením alokací tam, kde je to třeba, probíhá také proces
urychlování ve vyhlašování nových výzev. Celkem bylo od začátku r. 2009 vyhlášeno
11 nových výzev k předkládání projektů s celkovou alokací více než 20 mld. Kč.
• V roce 2010 by hodnota všech vyhlášených výzev měla již činit cca 85% alokace
dotačních a úvěrových programů OPPI

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Zkrácení doby potřebné k vyřízení žádosti o platbu
• Snaha MPO je maximálně zkrátit dobu potřebnou na vyřízení žádosti o platbu.
Lhůty pro vyřízení žádosti na MPO jsou však nastaveny na minimum tak, aby
podnikatelé co nejdříve mohli čerpat finanční prostředky.
• Výrazným urychlením čerpání je pomoc žadatelům v případě, kdy je jejich platba
pro určité nedostatky vrácena k doplnění.
Sledování rizikových projektů
• Pravidelná měsíční kontrola a vyhodnocování rizikových projektů dle míry rizika
v rizikových skupinách.
• Zabezpečení dohledu a pomoci formou kontroly na místě v případě, že realizace
neprobíhá dle předem stanoveného harmonogramu. Žadatelé jsou vždy předem
vyrozuměni, služba se velmi osvědčila.
• Průběžně jsou také sledovány nové případy vyhlášených insolvenčních řízení.

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Příprava projektu na podporu hlavně MSP při jejich účasti na specializovaných
veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci programu Marketing
• Tento projekt je zaměřen na podporu společné účasti podnikatelských subjektů
na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do
seznamu českých oficiálních účastí, podporovaných MPO z národních zdrojů.
Navýšení poskytování podpory de minimis na 500 tis. € (tzv. dočasný rámec)
• Je možné poskytnout v programu Prosperita v souladu se stanovenými
podmínkami jednotlivou podporu až do výše 500.000 € u projektů, jejichž způsobilé
investiční výdaje dosahují min. 100 mil. Kč.
• Bude umožněno v připravované 2. výzvě programu Spolupráce – Klastry
(vyhlášení v lednu 2010). V této výzvě se počítá s využitím pro příjemce s vydaným
Rozhodnutím o poskytnutí dotace v 1. výzvě programu Spolupráce – Klastry.
• Dále bude umožněno u další výzvy programu podpory Potenciál (vyhlášení výzvy
se plánuje na začátek ledna 2010).

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Kumulace dotačních programů OPPI s programem Záruka 2
• Toto opatření by mělo usnadnit příjemcům dotace získat případný úvěr určený
na profinancování schváleného projektu u komerčních bank, přičemž poskytnutá
záruka snižuje riziko pro úvěrující banku.
Příprava projektu podpory základního ICT vybavení a služeb u MSP
• Bude umožněna podpora zvýšení vybavenosti příjemců podpory informačními
a komunikačními technologiemi formou cenově zvýhodněných služeb. Projekt je
připravován v reakci na obtížnější dostupnost podpory poskytované v rámci
programu ICT v podnicích pro segment MSP, zejména pro kategorii mikropodniků,
znásobenou dopady hospodářské krize.

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Úprava podmínek účasti ve vybraných programech podpory OPPI
• Tímto opatřením byl rozšířen okruh potenciálních žadatelů o podporu a byla
zvýšena dostupnost programů podpory pro žadatele.
•
Např. navýšení maximálního stropu dotace pro projekty realizované v regionech
se soustředěnou podporou státu, snížení nároků na minimální požadované
parametry projektů, rozšíření podporovaných regionů o regiony s vyšší mírou
nezaměstnanosti.
Úprava podmínek realizace již schválených projektů
• Jedná se např. o posun termínů realizace, změny v nákladech projektů apod.
• Sekce SF vychází maximálně vstříc žadatelům, kteří požadují úpravu podmínek
realizace již schválených projektů a pokud je žádost o změnu v souladu s danými
pravidly, je kladně vyřízena.

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Možnost pružnější etapizace realizace a proplácení projektů
•

Byla umožněna větší flexibilita v etapizaci projektů s omezením:
• na etapy není možné rozdělit projekt, který má dobu realizace kratší než 6
měsíců
• jednotlivé etapy musí trvat minimálně 3 měsíce
• výše dotace na etapu musí být minimálně 500 tis. Kč.

• Tato flexibilita etapizace projektů je žadateli hojně využívána, po ukončení každé
etapy je možné předložit žádost o platbu a získat tak finanční prostředky průběžně
•

Etapizace - v každém programu podpory kromě programu Marketing.

Opatření řešící negativní dopady hospodářské krize
Mediální kampaň
•

Publicita - velmi důležitý podnět k čerpání strukturálních fondů

• Realizace kampaní, seminářů, inzerce a článků v různých periodikách i jiných
způsobů prezentace vede k bližšímu seznámení podnikatelské veřejnosti s možností
čerpání ze strukturálních fondů. Upozornění na průběh od registrace projektu až po
podání žádosti a zejména na možná úskalí, například nutnost vyhlášení řádných
výběrových řízení, plnění závazných ukazatelů, monitorování apod.
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Změny Operačního programu
• Změny byly připraveny s cílem umožnit rozšíření podmínek některých programů
podpory OPPI a tím i větší dostupnost prostředků z OPPI pro další skupiny
potenciálních žadatelů.
1. Rozšíření příjemců podpory v Prioritní ose 2 – Rozvoj firem
2. Zpřesnění role agentury CzechInvest v synergiích s OP VaVpI
3. Realokace mezi prioritními osami (PO)
•
Posílení PO 2 – rozvoj firem, PO 3 – Efektivní energie, PO 4 – Inovace
•
Oslabení PO 1 – Vznik firem, PO 5 – prostředí pro podnikání a inovace,
PO 6 – Služby pro rozvoj podnikání
4. Odklad aplikace finančních nástrojů typy JEREMIE
5. Úprava podílu malých a středních podniků na čerpání Operačního programu
6. Úprava textu OPPI s ohledem na vývoj problematiky realizace PPP projektů
7. Zrušení odkazů na Prováděcí dokument OPPI
8. Úprava textu OPPI v oblasti Veřejné podpory
9. Změna cílových hodnot indikátorů

Orientace na projekty VaV a inovace
Úspěšné výsledky realizace Operačního programu Podnikání
a inovace v České republice

Nanospider – světově vyspělá nanotechnologie
využitá v průmyslové výrobě firmy ELMARCO

Vědeckotechnologický park v Plzni

S podporou evropských fondů
směřuje Česká republika k naplňování lisabonské strategie.

Operační program Podnikání a inovace
Cesta k rozvoji Vašeho podniku
Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán OPPI
26. listopadu 2009, hotel Clarion

