
ČESKO-NĚMECKÉ KOOPERAČNÍ FÓRUM STROJÍRENSTVÍ

Aktuální možnosti podpory investic, budoucí koheze

Ing. Marian Piecha, Ph. D., LLM

náměstek ministra průmyslu a obchodu

15. 5. 2019, Praha



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Cílem OP PIK = konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na
znalostech a inovacích.
Alokovaná částka pro OP PIK činí 111,4 mld. Kč (4,331 mld. EUR).
Prioritní osy OP PIK (podíl na alokaci OP PIK v %):

PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace (31 %),
PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
(20,7 %),
PO3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury
a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových, technologií
v oblasti nakládání energií a druhotných surovin (28,2 %),
PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních
a komunikačních technologií (17,2 %),
PO5 Technická pomoc (2,9 %).

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky (MSP), nicméně
specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská
seskupení, výzkumné organizace či subjekty inovační infrastruktury.



Program INOVACE (PO1)

Program je realizován v rámci specifického cíle 1.1 OPPIK.

Program je zaměřen na posílení inovační výkonnosti domácích
firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím
zvýšení využívání unikátních know-how, zvýšení efektivnosti
interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochranu
duševního vlastnictví za účelem tvorby a zavádění nových
konkurenceschopných produktů na globální trh.

Vyhlášení Výzvy je plánováno na podzim 2019. Podpora se 
bude vztahovat na MSP, na velké společnosti pouze v rámci 
kódu intervence 065 - projekty s významným pozitivním 
dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na 
nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.



Program INOVACE (PO1)

Mezi podporované způsobilé výdaje patří projektová dokumentace včetně 
inženýrské činnosti; stavby; technologie; software a data; práva k užívání 
duševního vlastnictví; certifikace produktů; marketingová inovace. 

Míra podpory:

malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů

střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů

velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů



IX. výzva Technologie – Průmysl 4.0 (PO2)

Termín vyhlášení: prosinec 2018

Příjem ŽoP: 11. 2. 2019 - 13. 5. 2019

Zaměření na zvyšování digitální úrovně a akcelerování digitální transformace MSP

Příjemci podpory: MSP s minimálně 3letou podnikatelskou historií

Alokace: 700 mil. Kč

Druh výzvy: průběžná

Míra podpory: pro střední podniky 35% a 45 % malé podniky (dle definice MSP).

Dotace: min. 1 mil. - 20 mil. Kč.

Podporované území: ČR mimo území hl. m. Prahy

Indikátor povinný k naplnění: 24301 Počet instalovaných technologií

Nově CZ-NACE: 52.1 Skladování

Způsobilé výdaje (ZV): podporováno pořízení DHM (technologie, hardware) a DNM Nevýrobní x
výrobní technologie (nesmí tvořit více než 50 % z investičních výdajů na nevýrobní technologie)

Počet přijatých žádostí k 24.4.2019: 12 za 88,9 mil. Kč



Datum vyhlášení výzvy: listopad 2018

Příjem ŽoP 28. 1. 2019 – 28. 5. 2019

Druh a model výzvy: průběžná, jednokolový

Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč

Cílová skupina: Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici 
malého podniku a vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) 

Maximální míra podpory: 45% z prokázaných způsobilých výdajů

Výše dotace: minimálně ve výši 450 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč

Podporované aktivity: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení dle 
vymezených CZ-NACE

Počet přijatých žádostí k 24.4.2019: 221 za 199 mil. Kč

1. VK dne  10.4.: doporučeno 45 projektů za 43,56 mil. Kč

XIII. výzva Technologie- pro začínající podnikatele (PO2)



Harmonogram výzev programu Technologie pro 2019 (PO2)

Alokace v Kč Vyhlášení Příjem žádostí Ukončení příjmu

II. Výzva 

Technologie - ITI 

Olomouc
63 1.7.2019 1.10.2019 1.10.2020

II. Výzva 

Technologie - ITI 

Ostrava
250 30.6.2019 30.8.2019 30.6.2020

III. Výzva 

Technologie - ITI 

Ostrava
90 30.6.2019 30.8.2019 30.6.2020

XI. Výzva 

Technologie –

Průmysl 4.0
700 25.7.2019 30.9.2019 7.1.2020

X. Výzva 

Technologie pro 

začínající MSP
250 18.10.2019 6.12.2019 30.4.2020



Harmonogram výzev programu Technologie pro 2019 (PO2)

Cílem budoucích výzev pro ITI Olomouc a Ostrava a národní 
XI. výzvy Technologie 4.0 

Podpora projektů se stanovenou strategii dalšího rozvoje 
v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím 
pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která 
musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými 
technologiemi podnikovým informačním systémem.

Cílem budoucí X. Výzvy Technologie

podpora Podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů -
pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.



Program EXPANZE (FN v PO2)

Program EXPANZE je realizován v rámci specifického cíle 2.1 OPPIK.

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům
přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských
projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání.

Alokovaná částka: 327 mil. EUR (cca 8,8 mld. Kč) na období do roku
2020 (resp. 2023).

Podpora je poskytována Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a.s. (ČMZRB) ve formě zvýhodněného úvěru s finančním
příspěvkem a s možností odkladu splátek jistiny a dále ve formě
záruky poskytované až do výše 80 % zaručovaného úvěru.

Mezi podporované způsobilé výdaje patří pořízení nových
technologií, strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce souvisejících
staveb (včetně pozemků), pořízení dlouhodobého nehmotného
majetku a pracovního kapitálu.



Program EXPANZE (FN v PO2)

Formy podpory:

Bezúročný úvěr

výše úvěru až 45 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, min. 650 tis. Kč, max. 60
mil. Kč;

doba splatnosti až 10 let s možností odkladu splátek až 4 roky;

finanční příspěvek k úhradě úroků z komerčního úvěru.

Záruka

poskytována až do výše 80 % zaručovaného úvěru;

výše zaručovaného úvěru se pohybuje od 1 až do 40 mil. Kč;

délka ručení nepřesahuje 12 let.

K úvěru ČMZRB je nutné si zajistit spolufinancování komerčním úvěrem ve výši min. 20 % způsobilých
výdajů projektu.

Schválená alokace do Úvěrového fondu činí 4,8 mld. Kč. a do Záručního fondu činí 4 mld. Kč.

V rámci poslední aktualizace Program EXPANZE pružně reagoval na rozšíření podpory projektů
zaměřených na NGA sítě (vysokorychlostní internet), efektivní využívání vody v průmyslu (opatření ke
zmírnění následků sucha) a zpracování kalamitního dřeva napadeného kůrovcem.



Program Úspory energie (FN v PO3)

Program je realizován v rámci specifického cíle 3.2 OPPIK.

Cílem je přispět ke snížení energetické náročnosti podnikatelského
sektoru, konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky
prostřednictvím energeticky úsporných opatření.

Alokovaná částka: 1.3 mld. Kč na období do roku 2020 (resp. 2023).

Správcem finančních nástrojů byla vybrána Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB).

Podpora se vztahuje na MSP i na velké společnosti.

Mezi podporované způsobilé výdaje mj. pořízení/obnova energeticky
úsporných zařízení, modernizace budov, osvětlení, instalace
obnovitelných zdrojů energie, kogenerační jednotky pro vlastní
spotřebu, pořízení/obnova a nehmotného majetku.



Program Úspory energie (FN v PO3)

Forma podpory

1) Bezúročný úvěr

Výše úvěru až 70 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu,
min. 850 tis. Kč, max. 30 mil. Kč

Doba splatnosti až 10 let, možnost odkladu splátek 4 roky

2) Subvence úrokové sazby k úhradě úroků z komerčních úvěrů až do výše
1,5 mil. Kč

3) Finanční příspěvek na pořízení energ. posudku až do výše 250 tis. Kč.

K úvěru ČMZRB je nutné si zajistit spolufinancování komerčním úvěrem ve
výši min. 20 % způsobilých výdajů projektu.



OP Konkurenceschopnost 2021+

Obecně platí, že intervence z OP K by měly směřovat zejména na:
podporu posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění 
pokročilých technologií;
podporu digitalizace a zvyšování digitálního propojení;
posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP;
podporu energetické účinnosti;
podporu energie z obnovitelných zdrojů;
rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní 
úrovni;
podporu oběhového hospodářství;
podporu průmyslového hospodaření s vodou;
čistou mobilitu;

Do 31. 1. 2020 pak MPO předloží MMR návrh podoby OP K. Následně do 
31. 3. 2020 předloží MMR jeden materiál s návrhem Dohody o partnerství a 
operační programy vládě ČR.



Finanční nástroje 2021+

FN je nový způsob efektivního využívání omezených prostředků
kohezní politiky EU na něž bude v novém programovém období 2021
– 2027 Evropská komise klást větší důraz.

FN mohou v rámci podpory podnikání flexibilně reagovat na aktuální
otázky, které mají vliv na snižování ekonomické výkonnosti státu,
např. problém nedostatkem vody pro zajištění výroby či kůrovcová
kalamita.

MPO počítá s navýšením alokace na FN v příštím programovém
období.

Je snahou do budoucna rozvíjet kombinaci finančního nástroje
s dotací (např. formou odpuštění splátky úvěru apod.) – a to tam, kde
ekonomika projektů negeneruje dostatečnou dobu návratnosti
k motivaci podnikatelského sektoru. Typicky je to příklad investic do
energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.



Děkuji za Vaši pozornost

piecha@mpo.cz


