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

Operační program Podnikání a inovace
2007-2013
Infrastruktura pro inovační podnikání
26. listopadu 2009

Ing. Zuzana Matějíčková
ředitelka Odboru implementace strukturálních fondů, MPO

Infrastruktura pro inovační podnikání
Inovace
= obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi
spojených trhů, vytvoření nových metod výroby,
dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace
práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly

Infrastruktura
= soubor odvětví zajišťujících ekonomické a sociální
systémové funkce

Infrastruktura pro inovační podnikání
Pokud jsou bariérou pro růst vašeho podnikání chybějící prostory
na školení zaměstnanců, výzkumnou a vývojovou činnost či na
výrobu, seznamte se s konkrétními programy nabízející podporu
pro vybudování chybějící infrastruktury:

Školicí střediska
• Program Školicí střediska mohou využít podnikatelé, kteří školí
a nebo chtějí školit své zaměstnance, ale nemají k tomu
odpovídající prostory a pomůcky.
• Dotaci lze využít na výstavbu, rekonstrukci, pořízení a vybavení
školicích center nebo školicích místností.
Výzvy programu Školicí střediska
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Školicí střediska
Charakteristický projekt programu podpory Školicí střediska
• Název žadatele:
• Název projektu:
•
•
•
•

Alca plast, s.r.o.
Alca plast-Bratislavská

Celkové náklady projektu: 45 000 000 Kč
Celkové uznatelné náklady: 45 000 000 Kč
Dotace z OPPI :
22 500 000 Kč
Dosud proplaceno:
3 000 000 Kč

• Projekt je dvouetapový a úspěšně probíhá, viz. 1. proplacená etapa
• Cíl projektu: Cílem je vybudovat a provozovat moderní kapacitně
vyhovující školicí středisko. Zajistit tak kvalitní zázemí pro realizaci,
organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit
souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, které bude vyhovovat
i budoucím nárokům v souvislosti s plánovaným rozvojem firmy.

Školicí střediska
• Stručná anotace projektu
Projekt
spočívá
v
koupi
a přestavbě třípodlažní budovy,
která se nachází v sousedství
provozovny
společnosti
v Břeclavi na školicí středisko
firmy Alca plast, s.r.o.. Součástí
projektu je i vybavení školícími
pomůckami a zařizovacími
předměty, které jsou potřebné
ke školení. Školicí středisko
bude sloužit jak pro praktickou
tak i pro teoretickou výuku
zaměstnanců v oblasti sanitární
techniky. Kapacita školicího
střediska je 120 osob.

Potenciál
• Program Potenciál se zaměřuje na podporu zakládání a rozvoje
vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje.
• Dotace mají pomáhat při budování kapacit pro výzkum, vývoj
a inovace výrobků a technologií, včetně specifického software
a aplikací, které jsou jejich součástí.
• Program firmám umožní pořízení pozemků, budov a vybavení
sloužícího pro účely výzkumu a vývoje, tedy například laboratoří,
zkušebních zařízení apod.
• Žadatelé však musí prokázat, že existuje předpoklad přenesení
výsledků výzkumu a vývoje do výroby.

Potenciál

Výzvy programu Potenciál
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Prosperita

• Program Prosperita se zaměřuje na budování vhodné
infrastruktury v podobě výstavby, rekonstrukce a provozu
vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů. Oba
tyto subjekty slouží pro zasídlení inovativních firem, které mohou
využívat technické zázemí počínaje kancelářskou technikou,
jednacími a konferenčními prostory a konče laboratořemi,
dílnami a dalšími specializovanými prostory dle zaměření
vědeckotechnického parku či podnikatelského inkubátoru.

Prosperita
Výzvy programu Prosperita
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Nemovitosti
• Program Nemovitosti je určen pro podnikatelské subjekty
a municipality, které v rámci tohoto programu mohou realizovat
řadu typů projektů zaměřených na výstavbu, rozvoj a regeneraci
nemovitostí určených pro zpracovatelský průmysl, strategické
služby a technologická centra, případně také pro subjekty
z oblasti výzkumu a vývoje.
• Typy projektů lze rozdělit na následující:
• příprava zóny, regenerace zóny, výstavba nájemního objektu
(podpora formou dotace nerealizovaného nájmu),
• rekonstrukce objektu,
• vyhotovení
projektům).

projektové

dokumentace

(ke

zmíněným

Nemovitosti
Výzvy programu Nemovitosti
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Nemovitosti
Charakteristický projekt programu podpory Nemovitosti
• Název žadatele:

POINT CZ, s.r.o.

• Název projektu:
ofsetový tisk

Rozšíření výrobních kapacit firmy POINT CZ pro

• Termín realizace: 5/2008 – 7/2009
• Místo realizace:

Medlov, okres Brno-venkov

• Celkové náklady projektu: 33 147 638 Kč
• Celkové uznatelné výdaje: 19 437 000 Kč
• Dotace z OPPI:

9 718 000 Kč

• Proplaceno:

9 718 000 Kč

Nemovitosti
• Cíl projektu:
Prostřednictvím realizace
tohoto projektu budou
zajištěny
dostatečné
výrobní prostory pro růst
společnosti Point CZ,
které jsou v současnosti
limitujícím faktorem jejího
dalšího rozvoje.
Zároveň bude dosaženo optimalizace toku materiálů ve výrobě a s ním
souvisejícího zvýšení efektivity práce, což se pozitivně promítne
v rostoucím objemu tržeb (pro rok 2008 je plánován tento růst na úrovni
15 – 20 %). Nové výrobní prostory a využití nejmodernějších
technologií výrazně zvýší rychlost dodávek a tím také spokojenost
klientů firmy Point CZ.

Nemovitosti
• Stručná anotace projektu:
Výrobní areál firmy Point CZ
leží
v
místě
bývalého
zemědělského družstva a v
těsném sousedství stávající
výrobní haly se nachází
budova bývalého kravína.
Tato budova již neslouží původnímu účelu, je v katastrofálním
technickém stavu a dle odborného posudku ji nelze efektivně využít
pro realizaci aktivit firmy Point CZ. Svým umístěním však zároveň brání
rozšíření výrobních kapacit firmy a navazujících příjezdových
komunikací. Obsahem projektu proto bude koupě a následné
odstranění tohoto stávajícího objektu a vybudování nového objektu,
sloužícího jako druhá výrobní hala firmy o celkové ploše 2 027 m2.

Nemovitosti
Program Nemovitosti je možné kombinovat i s jinými
programy podpory
1. pořízení nemovitosti / program Nemovitosti
2. nákup strojů a zařízení / programy Inovace, Potenciál,
Školící střediska
Doporučení:
podpory

paralelní

projekty

ve

více

programech

Nemovitosti
Příklady paralelních projektů:
•

Na Vámi pořízenou nemovitost může navázat program Inovace Inovační projekt - u projektů uplatňujících nová, originální řešení
program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení,
know-how a licencí nutných k jejich realizaci.

•

Pokud si myslíte, že svoje nové nápady můžete realizovat ve výrobě,
pak na program Nemovitosti může navázat program Potenciál, který
pomáhá společnostem zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

•

Potřebujete novým zaměstnancům vysvětlit, co mají dělat? Postavte
a vybavte jim školicí středisko. Vzdělávání, školení, rozvoj lidských
zdrojů – to všechno potřebuje
dobrou infrastrukturu. Spolu
s programem Nemovitost pomůže program Školicí střediska.

Děkuji za pozornost
Ing. Zuzana Matějíčková
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