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Přehled finančních podpor

 Operační programy
 OPŽP – Operační program Životní prostředí
 OPPI – Operační program Podnikání a 

inovace
 Podpora malého a středního podnikání 

(MPO – ČMZRB)



  

OPŽP
Operační program Životní prostředí



  

Prioritní oblasti

 Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury
 Snížení znečištění vod; Zlepšení jakosti pitné 

vody; Omezování rizika povodní
 Zlepšování kvality ovzduší a snižování 

emisí
 Zlepšení kvality ovzduší; Omezování emisí

 snižování emisí u zdroje, environmentálně šetrné 
technologie



  

Prioritní oblasti

 Udržitelné využívání zdrojů energie
 Využívání OZE (výstavba nových nebo 

rekonstrukce stávajících zařízení); Úspory 
energie a využití odpadního tepla; Systémy 
vytápění a přípravy teplé vody

 Nakládání s odpady a odstraňování SEZ
 Zkvalitnění nakládání s odpady; Odstraňování 

starých ekologických zátěží



  

Prioritní oblasti

 Omezování průmyslového znečištění a 
environmentálních rizik
 Omezování průmyslového znečištění; 

Prevence sesuvů a skalních řícení…
 Infrastruktura pro environmentální 

vzdělávání, poradenství a osvětu



  

Prioritní oblasti

 Zlepšování stavu přírody a krajiny
 Podpora biodiversity; Obnova krajinných 

struktur; Optimalizace vodního režimu krajiny; 
Podpora regenerace urbanizované krajiny
 zakládání a obnova krajinných prvků, pozemkové 

úpravy
 opatření proti vodní a větrné erozi

 Technická asistence



  

OPPI
Operační program Podnikání a inovace



  

Prioritní oblasti

 Podnikání a inovace
 Vznik firem (Start, Inkubátor)
 Rozvoj firem (Kredit, Progres, Záruka, Rozvoj 

III, Využití ICT, Marketing)
 Inovace (Inovace, Potenciál, Patent)
 Efektivní energie (Eko-energie, EPC)



  

Prioritní oblasti

 Prostředí pro podnikání a inovace
 Spolupráce (Spolupráce)
 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

(Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů)
 Infrastruktura pro podnikání a inovace 

(Nemovitosti, Prosperita II)



  

Prioritní oblasti

 Služby pro rozvoj podnikání
 Služby (Poradenství, Internacionalizace, 

Veletrhy a výstavy v zahraničí, Rozvoj 
strategických a ICT služeb)

 Nové trendy (Trendy)
 Technická pomoc



  

Program INKUBÁTOR

 Zakládání a rozvoj podnikatelských 
inkubátorů a inovačních center

 Zakládání a rozvoj sítí Business Angels
 Vytváření nových nedotačních finančních 

nástrojů (poskytování rizikového kapitálu) 
pro MSP

 Příjemce dotace bude vystupovat jako provozovatel 
inkubátoru/centra



  

Program ROZVOJ III

 Projekty MSP na zvýšení užitných 
parametrů výrobku, technologie či služeb
 Nákup strojů a zařízení, stavební náklady, 

pořízení patentů a know-how, náklady na 
poradenství)

 Pouze pro MSP
 Omezení dle OKEČ (pravděpodobně 15-37)



  

Prg VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH

 Projekty zaměřené na zavádění a 
rozšiřování využití informačních systémů v 
podniku (vč. technické infrastruktury a 
programového vybavení)
 Stroje a zařízení, patenty a licence, 

poradenství

 Nesmí se jednat o prostou obnovu stávající technické 
infrastruktury a základního programového vybavení (MS 
Office, slovníky, souborové manažery, Adobe Acrobat 
apod.)



  

Program MARKETING

 Získávání marketingových informací a 
tvorba studií v souvislosti se vstupem na 
zahraniční trhy

 Tvorba cizojazyčných propagačních 
materiálů za účelem prezentace v zahr.

 Prezentace na zahraničním veletrhu

 Pouze pro MSP



  

Program INOVACE

 Zvýšení technických a užitných hodnot 
výrobků, technologií a služeb

 Zvýšení efektivity výrobního procesu / 
procesu poskytování služeb

 Omezení dle OKEČ (pravděpodobně 15, 17-37 a 74.3)
 Pro MSP možno hradit i konzultační služby v souvislosti 

s projektem



  

Program POTENCIÁL

 Pořízení dlouhodobého hmotného i 
nehmotného majetku

 Bude stanoveno vymezení podpory dle OKEČ



  

Program EKO-ENERGIE

 Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické 
energie nebo tepla z OZE

 Rekonstrukce výrobních zařízení za účelem využití 
OZE

 Zvyšování energetické účinnosti stávajících zařízení
 Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 Zlepšování tepelně technických vlastností budov

 Projekt musí být potvrzen energetickým auditem



  

Program SPOLUPRÁCE

 Vytváření a rozvoj seskupení 
podnikatelských (příp. výzkumných a 
dalších) subjektů – klastry, póly 
excelence, technologické platformy

 Jednotlivé kooperační projekty 
podnikatelských subjektů

 Bude omezeno dle OKEČ



  

Prg INFRASTRUKTURA PRO 
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 Budování vzdělávacích center pro 
stávající i nové zaměstnance
 Pořízení pozemků, výstavba nebo 

rekonstrukce budov, hardware a sítě, školící 
pomůcky a programy...

 Bude stanoveno omezení dle OKEČ



  

Program NEMOVITOSTI

 Příprava ploch pro výstavbu nové 
podnikatelské zóny

 Přeměna brownfield na podnikatelskou 
zónu nebo podnikatelský objekt

 Relokace (přemístění) podniku za 
podmínek, kdy se jeho rozvoj dostává do 
střetu se současným působištěm (pouze pro 
MSP)



  

Program PROSPERITA II

 Založení rozvojového centra nebo 
vědeckotechnického parku
 Nákup pozemků a staveb, příprava území, 

nákup hardware a software...

 Příjemce bude působit jako provozovatel centra nebo 
parku (nebo podnikatelského inkubátoru)

 Příjemce musí prokázat spolupráci s institucí terciárního 
vzdělávání nebo výzkumným ústavem



  

Program PORADENSTVÍ

 Analýza stavu podniku, silných a slabých 
stránek

 Definování nápravných opatření po 
zjištění slabých stránek

 Zavádění nových metod řízení a metod 
pro zvýšení konkurenceschopnosti

 Poradenství musí být poskytováno poradcem z 
Národního registru poradců



  

Prg ROZVOJ STRATEGICKÝCH 
A ICT SLUŽEB

 Vývoj nových informačních systémů a ICT 
řešení a aplikací

 Centra zákaznické podpory
 Centra oprav high-tech výrobků a 

technologií

 Pouze pro subjekty mimo území Prahy



  

ČMZRB
Podpora malého a středního podnikání



  

Programy

 Programy OPPI
 Program PROGRES
 Program ZÁRUKA
 Program START

 Národní programy
 Program TRH
 Program CERTIFIKACE

 Regionální programy
 Jihočeský kraj
 Zlínský kraj



  

Program PROGRES

 Rozvojové projekty MSP, pro které je 
bariérou získání externího financování 
nižní kapitálová vybavenost nebo 
omezená možnost poskytnout zajištění 
úvěru
 Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, koupě 
podniku v konkurzu

 Podpora ve formě podřízeného úvěru



  

Program ZÁRUKA

 Podnikatelské projekty zaměřené na 
investice (za účelem zvyšování 
konkurenceschopnosti)
 Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku, pořízení 
zásob, pořízení drobného hmotného i 
nehmotného majetku

 Podpora ve formě zvýhodněné záruky
 Omezeno pouze na vybrané regiony (okresy)



  

Program START

 Podnikatelské záměry osob vstupujících 
do podnikání poprvé nebo s delším 
časovým odstupem
 Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku, pořízení 
zásob, pořízení drobného hmotného i 
nehmotného majetku

 Podpora ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné 
záruky



  

Program TRH

 Podnikatelské projekty zaměřené na 
investice (za účelem zvyšování 
konkurenceschopnosti)
 Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku, pořízení 
zásob, pořízení drobného hmotného i 
nehmotného majetku

 Podpora ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné 
záruky

 Omezeno na začínající podnikatele na území Prahy



  

Program CERTIFIKACE

 Získání certifikace ISO a registrace v 
Programu EMAS
 Certifikace ISO 14001; registrace v Programu 

EMAS; certifikace ISO 14001 + ISO 9001 (pro 
podniky s méně než 250 zaměstnanci)

 Certifikace ISO 9001 (pro podniky s méně než 50 
zaměstnanci)

 Příspěvek ve výši 50% nákladů, max. 200 tis. Kč, resp. 
300 tis. Kč (u integrovaného systému)



  

Program CERTIFIKACE

 Poskytnutí záruky na účast v obchodních 
veřejných soutěžích a soutěžích o veřejné 
zakázky

 Podpora ve formě záruky na návrh do výběrového řízení
 Záruka ve výši min. 50 tis. Kč a max. 5 mil. Kč


