
Akční plán ECAP: 3. téma

Zaměřeno na finanční podporu a na víceletý finanční 
program pro udržitelnou výrobu v MSP



 Dalším způsobem, jak pomoci MSP ekonomicky 
efektivněji dosáhnout souladu s právními 
environmentálními požadavky a všeobecně zlepšit jejich 
environmentální profil, je rozšířit používání 
nejlepších dostupných technik a podporovat 
inovativní technologie a praktiky.

 Pro tento typ investic MSP potřebují specifické 
veřejné pobídky a pomoc, včetně účasti ve 
výzkumných programech na podporu inovativních 
environmentálních technologií.



Dotační programy

 Všeobecné dotační programy 2007-2013
 LIFE+ - víceletý program
 CIP – Rámcový program pro 

konkurenceschopnost a inovace 2007-2013
 Nové nástroje Politiky soudržnosti 2007-2013
 iniciativa JEREMIE – Spojené evropské zdroje pro 

mikropodniky až střední podniky
 FP7 – 7. rámcový program pro výzkum a 

technologický rozvoj 2007-2013



Program LIFE+

 15 prioritních oblastí: změny klimatu, voda, vzduch, 
půda, prostředí ve městech, hluk, chemické látky, 
životní prostředí a zdraví, odpady a přírodní zdroje, 
lesy, inovace, strategický přístup, správa, NNO.

 Příležitosti pro MSP:
 Prioritní oblast “Strategické přístupy”: projekty zaměřené 

na zlepšení environmentálního profilu MSP
 Prioritní oblast “Inovace”: přínos k vývoji inovativních 

politik, technologií, metod a nástrojů pro implementaci  
Akčního plánu technologií na ochranu životního 
prostředí (ETAP)

 Prioritní oblast “Správa”: zvyšování povědomí o životním 
prostředí a zapojení do rozhodovacích procesů



Program pro podnikání a inovace (EIP)

 Rozpočet 2007-2013: 2 166 mil. eur
 Cíl: zlepšit konkurenceschopnost a inovační 

kapacitu MSP v EU

 Oblasti činnosti (výtah):
 Ekoinovace - příčné téma celého programu

 Příležitosti pro MSP:
 Rozpočet pro ekoinovace(2007-2013): 433 mil. eur ...
 … z toho 205 mil. eur na pilotní projekty a projekty tržní 

replikace …
 … mj. dotace na EMS, ekoinovativní sítě a klastry ...



Program na podporu politiky inf. a komunik. technologií (ICT) 

 Rozpočet 2007-2013: 728 mil. eur 
 Cíl: zlepšit a urychlit rozvoj udržitelné, 

konkurenceschopné, úsporné, účinné a 
komplexní informační společnosti přístupné 
všem

 Oblasti činnosti (výtah):
 vývoj jednotného evropského informačního prostoru a 

posilování vnitřního trhu pro výrobky a služby z oblasti 
ICT

 Příležitosti pro MSP:
 Přístup k dotacím na regionální inovační projekty se 

zaměřením na environmentálně udržitelné ICT

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm


Program Inteligentní energie - Evropa

 Rozpočet 2007-2013: 728 mil. eur 
 Cíl: podpora energetické účinnosti a nových a 

obnovitelných zdrojů energie ve všech sektorech, 
včetně dopravy

 Oblasti činnosti (výtah):
 energetická účinnost a racionální využívání zdrojů energie
 podpora nových a obnovitelných zdrojů energie a podpora 

diverzifikace energie

 Příležitosti pro MSP:
 Přístup k dotacím na projekty efektivniho využívání energie

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html


Program výzkumu v životním prostředí (1/2)

Rozpočet 2007-2013: 1,8 bil. euro

  Zaměření výzkumu na:
 Změna klimatu, znečištění a rizika: tlaky na životní 

prostředí a klima, životní prostředí a zdraví, přírodní rizika
 Udržitelný management zdrojů: ochrana a udržitelný 

management přírodních a člověkem vytvořených 
zdrojů a biodiverzity, management mořského 
prostředí

 Technologie na ochranu životního prostředí: 
environmentální technologie pro pozorování, simulaci, 
zmírnění, adaptaci,  prevenci, nápravu a obnovu přírodního 
a člověkem vytvořeného prostředí, ochranu, zachování a 
rozvoj kulturního dědictví, hodnocení, ověřování a zkoušení 
technologií

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://cordis.europa.eu/greece/icons/fp7_logo.jpg&imgrefurl=http://cordis.europa.eu/greece/news_rd129.htm&h=200&w=200&sz=40&hl=it&start=4&um=1&tbnid=xNiQGv9NACiopM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DFramework%2Bprogramme%2B7%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dit


Program výzkumu v životním prostředí (2/2)

 Zaměření výzkumu na:
 Nástroje pro pozorování a hodnocení Země: systémy 

pozorování pevnin a oceánů, monitorovací metody pro 
životní prostředí a udržitelný rozvoj, předpovědní metody a 
hodnotící nástroje udržitelného rozvoje

 Příležitosti pro MSP:
 Přínos k udržitelné spotřebě a výrobě, a tedy 

udržitelnému rozvoji prostřednictvím podnikatelských 
příležitostí a zlepšenou konkurenceschopností

 Zájem o technologie na dodávky vody a čištění odpadních 
vod, o udržitelný chemický průmysl, o stavebnictví a 
lesnictví ve spolupráci s příslušnými Evropskými 
technologickými platformami


