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1. ÚVOD
IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU
OPERAČNÍ PROGRAM
Dotčený cíl : Konvergence
Dotčená způsobilá oblast: NUTS II
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko

CZ02
CZ03
CZ04
CZ05
CZ06
CZ07
CZ08

Programové období: 2007 - 2013
Číslo programu (CCI) : CCI 2007 CZ 161
PO 004

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Název programu: Operační program
Podnikání a inovace
Rok, za nějž se zpráva podává: 2007
Datum
schválení
výroční
monitorovacím výborem

zprávy

Ve Výroční zprávě OPPI 2007 byl pro přepočet korunových údajů o přijatých žádostech o
dotace, úvěr či záruku a dále v textu použit kurz 12/2007, tj. 26,380 Kč/ EUR.
1.1 CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je základním programovým dokumentem resortu
průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech
2007 — 2013. OPPI, na jehož základě bude v tomto programovacím období českým
podnikatelským subjektům podpora ze strukturálních fondů EU poskytována, vychází ze
základních principů Lisabonské strategie, která je nově primárně orientována na dosažení
vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje.
Operační program Podnikání a inovace rozpracovává významnou část strategického cíle
Národního strategického referenčního rámce ČR na léta 2007 — 2013 (NSRR)
"Konkurenceschopná česká ekonomika", vychází z hlavních strategických dokumentů ČR
(Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje atd.) a je v souladu se
Strategickými obecnými zásadami Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost
na období let 2007 — 2013. Operační program Podnikání a inovace je hlavním programovým
dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a
významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období
2007-2013 schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006.
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Pro financování pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie v období let 2007-2013 platí
princip monofondovosti. To znamená, že v rámci Operačního programu Podnikání a inovace je
podpora poskytována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Princip
monofondovosti je doprovázen možností financovat až do výše 10 % činnosti spadající
z hlediska uznatelných nákladů pod Evropský sociální fond (ESF). Tyto činnosti jsou však
financovány z ERDF (tzv. křížové financování). Pro první tři roky implementace OPPI se
s křížovým financováním neuvažuje.
Operační program Podnikání a inovace připravený v gesci MPO schválila vláda ČR dne
15. listopadu 2006 usnesením č. 1302. Konečná verze dokumentu OPPI byla dne 3. prosince
2007 schválena Evropskou komisí.
OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení
přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací,
urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací
poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na
podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro
zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a
komunikačních technologií.
Tabulka č.1: Finanční prostředky alokované pro OPPI na programovací období 2007 až 2013
(v EUR)
Prioritní osy OPPI
1. Vznik firem
2. Rozvoj firem
3. Efektivní energie
4. Inovace
5. Prostředí pro podnikání a inovace
6. Služby pro rozvoj podnikání
7. Technická pomoc
Celkem

EU (ERDF) 85% SR (MPO) 15%
Celkem
79 074 126
13 954 257
93 028 383
663 006 134
117 001 083
780 007 217
243 305 004
42 936 177
286 241 181
680 155 247
120 027 397
800 182 644
1 076 624 642
189 992 584
1 266 617 226
209 546 434
36 978 783
246 525 217
89 600 959
15 811 933
105 412 892
3 041 312 546

536 702 214

3 578 014 760

Globálním cílem Operačního programu Podnikání a inovace je zvýšit do konce programovacího
období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu
a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.
Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím ke globálnímu cíli bylo
vymezeno šest věcných priority a technická pomoc, následně nadefinováno 14 oblastí podpory
rozpracovaných do 16 programů podpory.
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Tabulka č.2: Struktura Operačního programu Podnikání a inovace
Globální cíl OPPI

Specifický cíl prioritní osy
Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání,
zintensivnit aktivitu malých a středních
podniků a vytvářet podmínky pro využití
nových finanční nástrojů pro zahájení
podnikání
Zvýšit konkurenceschopnost podniků
zaváděním nových výrobních
technologií, zintensivnit rozvoj
informačních a komunikačních
technologií a služeb pro podnikání

Prioritní osa /
podíl na alokaci %
1.Vznik firem
2,60%

Oblast podpory

Program podpory

1.1 Podpora začínajícím
podnikatelům

Start

1.2 Využití nových
finančních nástrojů

Jeremie

2.1 Bankovní nástroje
podpory MSP
2.Rozvoj firem
21,80%

Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu
a využití obnovitelných, případně i
3. Efektivní energie
druhotných zdrojů energie (vyjma
8,00%
„Zvýšit do konce
programovacího období podpory spaloven)
konkurenceschopnost
české ekonomiky a Posílit inovační aktivity podniků
4. Inovace
přiblížit inovační
(zavádění inovací technologií, výrobků a
22,36%
výkonnost sektoru
služeb)
průmyslu a služeb
úrovni předních
průmyslových zemí
Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu
Evropy“
se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje,
zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový
5. Prostředí pro
výzkum, technologický vývoj a inovace, podnikání a inovace
zefektivnit využití lidského potenciálu v
35,40%
průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou
infrastrukturu

Progres
Záruka

Rozvoj
2.2 Podpora nových
výrobních technologií, ICT a ICT a strategické
vybraných strategických
služby
služeb
ICT v podnicích
3.1 Úspory energie a
obnovitelné zdroje energie

Eko-energie

4.1 Zvyšování inovační
výkonnosti podniků

Inovace

4.2 Kapacity pro průmyslový
Potenciál
výzkum a vývoj
5.1 Platformy spolupráce

Spolupráce
Prosperita

5.2 Infrastruktura pro rozvoj
Školicí střediska
lidských zdrojů
5.3 Infrastruktura pro
podnikání

Nemovitosti

Zintensivnit rozvoj poradenských a
informačních služeb pro podnikání

6.1 Podpora poradenských
Poradenství
6. Služby pro rozvoj služeb
podnikání
6.2 Podpora marketingových
6,89%
Marketing
služeb

Vytvořit institucionální, technické a
administrativní podmínky pro realizaci
operačního programu

7.1 TP při řízení a
7. Technická pomoc implementaci OPPI
2,95%
7.2 Ostatní TP
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU
2.1 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA
2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU
Věcný rámec pro systém měření a kvantifikace programových cílů je určen charakterem
předpokládaných výstupů z realizovaných aktivit a zahrnuje v souladu s metodikou Evropské
komise tři úrovně ukazatelů:
• ukazatele výstupů, kterými je vyjádřen rozsah uskutečněných aktivit a které jsou
součástí průběžného monitorovacího procesu,
• ukazatele výsledků, kterými se charakterizují přímé účinky programu na příjemce,
• ukazatele dopadu, které vyjadřují střednědobé nebo dlouhodobé účinky programu na
sociálně ekonomickou situaci, na kterou jsou globální a specifické cíle programu
zaměřeny.
Pro úroveň programu jsou stanoveny kontextové ukazatele, které charakterizují hlavní
determinanty utvářející prostředí, ve kterém jsou programové aktivity realizovány. Volba
kontextových indikátorů je zaměřena k charakteristice makroekonomického prostředí, ve kterém
jsou realizovány programové aktivity. Jednotlivé indikátory jsou vymezeny tak, aby svým
obsahem vyjádřily úroveň konkurenceschopnosti české ekonomiky a faktory, které vytvářejí
podmínky pro pozitivní vývoj konkurenceschopnosti.
Pro programovací období 2007 až 2013 jsou podle metodických pokynů Evropské komise
povinnou součástí systému indikátorů každého operačního programu hlavní (Core) indikátory,
a to pro úroveň programu a pro úroveň prioritních os. Hlavní indikátory vyjadřují priority
Společenství a jsou společné pro všechny členské země. Indikátory určené pro kvantifikaci
cílů na úrovni programu jsou odvozeny od globálního cíle a od specifických cílů stanovených
operačním programem. Navržené indikátory vyjadřují prostřednictvím indikátorů výsledků
okamžité efekty intervencí podporujících vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v sektoru
malých a středních podniků, jednak formou indikátorů dopadů synergický účinek intervencí na
úroveň kvalitativní konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu, kterou vyjadřuje podíl
odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou úrovní (odvětví označených jako
high-tech a medium high-tech) a kde lze očekávat i vyšší náročnost na rozvoj kvality lidského
kapitálu.
Cílové hodnoty indikátorů OPPI jsou v souladu s NSRR vztaženy k roku 2015.
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KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Tabulka č.3: Kontextové indikátory
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka

Zdroj

Hodnota*

Cílová
hodnota
2015

2007

Celkem

Typ
indikátoru
Dosažená

011101
Lisabon
kontext

Souhrnná
produktivita práce

HDP
v
pracovníka
EU25=100

PPS

na

ČSÚ
Eurostat

95 %
EU25

Plánovaná
Výchozí

68,3 %
(2005)
EU25

Dosažená

072200
Lisabon
kontext

Míra zaměstnanosti

Zaměstnanost ve
věkové skupině 15 –64
let (v % pracovní síly)

ČSÚ
Eurostat

Plánovaná
Výchozí

65,6 %
64,8 %
(2005)

Dosažená

130200
Lisabon
kontext

Patentové přihlášky u Počet patentových
Evropského
přihlášek na 1 milion
patentového úřadu
obyvatel

ČSÚ
Eurostat

Plánovaná
Výchozí

60 % EU25
8,2 (2004)
EU25= 133,6
(2003)

Dosažená

131000
kontext

Souhrnný index
inovativnosti

European Innovation
Scoreboard

Databáze EIS
Eurostat

Plánovaná
Výchozí

140600
kontext

011401
Lisabon
kontext

Podíl zaměstnaných ve
Zaměstnanost ve
znalostních službách na
znalostních službách zaměstnaných celkem v
důsledku podpory v %

Energetická
náročnost
hospodářství

Kgoe
(1000 EUR HDP)

0,36
0,26
(2005)

Dosažená
ČSÚ

Plánovaná
Výchozí

38 %
27,7 %
(2004)

Dosažená
ČSÚ

Pokles o 30 %

Plánovaná
Výchozí

852 kgoe

*(vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první
hodnoty indikátorů k dispozici v roce 2009)

Strana 9 (celkem 75)

Tabulka č.4: Indikátory na úrovni programu
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon
Typ
indikátoru
070100
(celkem)
Core 1
výsledek

Název indikátoru

140100
(celkem)
dopad
140102
(ženy)
dopad

121000
dopad

491400
výstup

Zdroj

Hodnota*

Počet vytvořených
pracovních míst
Z toho:

Výdaje na VaV v
podnikatelském
sektoru (vazba na
NSRR a Lisabonskou
strategii)

Hrubý počet
vytvořených pracovních
míst (FTE)
generovaných
programem (indikátor
bude sledován v
členění na muže a ženy)

Cílová
hodnota
2015

Celkem

+ 40 000
Plánovaná
ISOP

25 000
15 000
0

Výchozí

0
0

Dosažená
Hrubé domácí výdaje
na VaV uskutečněné
v podnikatelském
sektoru v % HDP

ČSÚ

Plánovaná
Výchozí

1,50 %
0, 77 %
(2005)

Dosažená
Zaměstnanost ve
výzkumu a vývoji
(vazba na NSRR)

Počet zaměstnanců VaV
(v přepočtených
počtech) na 1000
zaměstnaných celkem

ČSÚ

Výchozí

Produkce
v
odvětvích hightech sektoru

Počet podpořených
projektů

Podíl produkce v hightech odvětvích
zpracovatelského
průmyslu a high-tech
odvětvích služeb
podnikatelského sektoru
na celkové přidané
hodnotě high-tech
sektoru v %

ČSÚ

Celkový počet
podpořených projektů
v rámci OPPI

ISOP

Dodatečná kapacita
produkce z OZE

10,8
z toho ženy
6,3

Plánovaná
9,1 (2005)
z toho ženy
5,1

Dosažená
Plánovaná

Výchozí

9,5 %

7,5 %
(2003)

Dosažená
Plánovaná
Výchozí

360300
Core 24
výsledek

2007

Dosažená

070101 (muži)
Core 2
- muži
výsledek
- ženy
070102 (ženy) (vazba na NSRR)
Core 3
výsledek

120100
Lisabon
dopad

Měrná jednotka

21 180
0

Dosažená
MW

ISOP

Plánovaná

120

Výchozí
0
*vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první hodnoty
indikátorů k dispozici v roce 2009
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2.1.2 FINANČNÍ ÚDAJE (ERDF, EUR)
Tabulka č.5: Finanční údaje (ERDF, EUR)
Výdaje zaplacené
příjemci zahrnuté
v žádostech o platby
zaslaných řídícímu
orgánu

Příslušný příspěvek
z veřejných
zdrojů

Výdaje zaplacené
subjektem
odpovědným
za platby příjemcům

Celkové platby
obdržené od
EK

2 577 710

2 577 710

2 577 710

1 581482,52

Rozvoj firem
Uveďte fond: ERDF

40 276 725

40 276 725

40 276 725

13 260 122,70

Prioritní osa 3

za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí
za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí
za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí

za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí
za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí
za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí

za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence
vydaných
rozhodnutí
za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence
vydaných
rozhodnutí
za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence
vydaných
rozhodnutí

za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí

za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence vydaných
rozhodnutí

za rok 2007 není
relevantní z důvodu
absence
vydaných
rozhodnutí

Technická pomoc
Uveďte fond: ERDF

1 116 180

1 116 180

1 116 180

1 794 374,40

Celkový součet

43 970 615

43 970 615

43 970 615

60 826 250,92

Prioritní osa 1
Vznik firem
Uveďte fond: ERDF

Prioritní osa 2

Efektivní energie
Uveďte fond: ERDF

Prioritní osa 4
Inovace
Uveďte fond: ERDF

Prioritní osa 5
Prostředí pro podnikání a
inovace
Uveďte fond: ERDF

Prioritní osa 6
Služby pro rozvoj podnikání
Uveďte fond: ERDF

Prioritní osa 7

4 866 100,10

13 600 749,70

21 532 492,83

4 190 928,67

V roce 2007 (19.12.2007) byla na účet PCO připsána zálohová platba na OPPI ve výši
60 826 250,92 EUR, což činí 2 % alokace ERDF na OPPI. V tabulce výše byla tato záloha
rozdělena poměrně dle podílu alokací jednotlivých prioritních os.
Tabulka č.6: Dělení prostředků alokovaných pro prioritní osy OPPI 2007-2013 (v EUR)
1. Vznik firem

ERDF

Podíl na celkové
alokaci v %
2,60%

2. Rozvoj firem

ERDF

21,80%

663 006 134

780 007 217

3. Efektivní energie

ERDF

8,00%

243 305 004

286 241 181

4. Inovace
5. Prostředí pro podnikání a
inovace
6. Služby pro rozvoj
podnikání

ERDF

22,36%

680 155 247

800 182 664

ERDF

35,40%

1 076 624 642

1 266 617 226

ERDF

6,89%

209 546 434

246 525 217

ERDF

2,95%

89 600 959

105 412 892

100%

3 041 312 546

3 578 014 780

Název prioritní osy

7. Technická pomoc
Celkem

Fond

Příspěvek z EU
fondů v EUR
79 074 126

Celkové finanční
zdroje v EUR
93 028 383
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2.1.3 INFORMACE O ROZPISU VYUŽITÍ FONDŮ
Tabulky č. 7 –11: Indikativní rozdělení prostředků OPPI (ERDF, EUR)
Kód
Téma 1
Prioritní
téma

Alokace

Kód
Téma 2
Forma
financování

Alokace

Kód
Téma 3
Typ území

Alokace

2

183 265 480

1

2 731 098 667

1

3

271 966 004

2

249 387 628

5

912 393 764

4

170 038 811

3

60 826 251

Celkem

3 041 312 546

5

324 692 722

Celkem

3 041 312 546

6

132 601 226

7

289 252 288

8

331 280 314

9

165 335 047

11

132 601 226

14

112 297 136

15

132 601 236

39

48 661 000

40

48 661 000

41

48 661 001

42

48 661 000

43

50 663 125

50

118 600 000

62

152 065 627

63

170 038 811

68

19 768 531

85

44 800 479

86

Celkem

2 128 918 782

44 800 480
3 041 312 546
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Kód
Téma 4
Hospodářská
činnost

Alokace

Kód
Téma 5
Zeměpisná
poloha

Alokace

3

73 419 394

CZ01

44 800 480

4

56 807 471

CZ02

421 276 532

5

26 569 512

CZ03

525 841 070

6

1 336 497 973

CZ04

186 314 466

8

121 652 502

CZ05

569 761 817

11

10 001 273

CZ06

504 506 506

12

200 478 063

CZ07

446 714 117

13

408 891 812

CZ08

14

62 199 682

16

380 290 975

17

89 600 959

18

17 074 948

19

4 101 593

20

116 543 249

21

13 748 442

22

123 434 696

Celkem

3 041 312 546

Celkem

342 097 558
3 041 312 546

2.1.4 POMOC PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN
Operační program Podnikání a inovace je sektorově zaměřený operační program, který zahrnuje
široké spektrum všech odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.V souladu se
zvolenou strategickou orientací bude podpora poskytovaná v rámci tohoto programu směřována
zejména tam, kde existuje potenciál stát se konkurenceschopným v evropském a světovém
měřítku. Tato konkurenceschopnost se opírá především o využití nových poznatků z oblasti vědy
a výzkumu, realizaci inovačních opatření, kvalitní kvalifikovanou pracovní sílu a o fungující síť
podnikatelských služeb.
Poskytování podpory z OPPI je cíleně zaměřeno na prosazování pozitivních změn ve struktuře
průmyslové výroby, zejména v sektoru zpracovatelského průmyslu a služeb (zejména ICT
služeb). Preferovány jsou zejména tzv. high-tech obory, a to formou vyššího bodového hodnocení
projektů dle stanovených výběrových kritérií. Tzv. low-tech obory nejsou z podpory vyloučeny,
ale vzhledem k systému hodnocení projektů překládaných v rámci OPPI, bude jejich podpora
výrazně nižší. Odvětvové vymezení podpory je specifikováno v rámci 16 jednotlivých programů
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podpory formou příloh k vyhlašovaným Výzvám jako seznam podporovaných aktivit dle
klasifikace OKEČ, resp. NACE1
V rámci tohoto programu budou v maximální možné míře podporovány subjekty, které budou
schopny zvyšovat svůj inovační potenciál a rozvoj znalostí svých zaměstnanců. Při implementaci
OPPI je důsledně dbáno na to, aby poskytovaná podpora byla směřována v souladu se
Strategickými obecnými zásadami Společenství hlavně malým a středním podnikům (MSP)2.
Programy podpory v rámci OPPI tento aspekt respektují a MSP jsou jako příjemci dotace
definovány v jednotlivých vyhlašovaných programech.

1

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (ČSÚ), od 1.1.2008 nahrazena Klasifikací ekonomických činností
(CZ-NACE)
2
podle Nařízení Komise č. 70/2001 v platném znění (dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o
definici mikropodniků, malých a středních podniků, Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36)
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Tabulka č.12: Skupiny příjemců podpory OPPI dle prioritních os
Prioritní
osa 1
MSP

Prioritní
osa 2

x

Prioritní
osa 3

Prioritní
osa 4

Prioritní
osa 5

Prioritní
osa 6

x

x

x

x

x

x

x3

x

x4

x5

Územní samosprávné
celky

x

x

Fyzické osoby

x

x

Velké podniky

Poradenské subjekty

x

Sdružení podnikatelů

x

Neziskové organizace

x

VVI, VŠ

x

x

CzechTrade
CzechInvest
Fondy rizikového
kapitálu

x
x

x

x

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
OPPI poskytuje podporu plošně, tj. územní zaměření se týká všech regionů ČR vyjma Prahy. Ve
třech vybraných programech je však umožněno poskytování zvýhodněné podpory projektům, a to
v tzv. regionech se soustředěnou podporou státu, vymezených usnesením č. 560 ze dne
17. 5. 2006 (seznam regionů podporovaných pouze do konce roku 2008 pak uvádí usnesení vlády
č. 829 ze dne 3. 7. 2006). Řídicí orgán (ŘO) OPPI v roce 2007 vyhlásil časově omezenou výzvu
programu Rozvoj v oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných
strategických služeb. Program Rozvoj představuje stěžejní článek regionálně politického rozměru
intervencí OPPI, neboť podpořené projekty mohou být realizovány výhradně v regionech se
soustředěnou podporou státu. Žadatelé předložili celkem 691 registračních žádostí se souhrnnou
nárokovanou dotací cca 189 mil. EUR. Mezi vybrané projekty bude rozděleno celkem 30 mil.
EUR. V současné době (březen 2008) probíhá hodnocení projektů v hodnotitelských komisích.
Další výzva programu Rozvoj je předběžně plánována na říjen 2008.
Dalším programem podpory, který zvýhodňuje postižené regiony, je Záruka z oblasti podpory 2.1
Bankovní nástroje podpory MSP. Toto schéma je realizováno Českomoravskou záruční a
rozvojovou bankou (ČMZRB), která je správcem záručního fondu. Žadatelé, kteří své projekty
3

První výzva programu Eko-energie byla určena jen MSP. OPPI počítá s podporou velkých podniků jen
v odůvodněných případech.
4
Jen v odůvodněných případech.
5
Velké podniky budou podporovány jen výjimečně v rámci programu Marketing v případě společných účastí
podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, budou-li doplňovat většinovou účast MSP na dané společné akci.
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realizují na území regionů se soustředěnou podporou státu mohou kromě nástroje zvýhodněná
záruka, který je využitelný ve všech NUTS 2 ČR v cíli „Konvergence“, využít i nástroje
zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. První výzva programu
Záruka byla vyhlášena 29. 6. 2007 a příjem registračních žádostí nebyl v roce 2007 přerušen.
První výzva oblasti podpory 2.2, programu ICT v podnicích, která byla rovněž vyhlášena v roce
2007, zohledňuje znevýhodněné regiony ve výběrových kritériích – projekty realizované v
regionech se soustředěnou podporou státu získávají automaticky bonus 2 body.
Další podrobnosti o provádění pomoci v rámci programů Rozvoj, Záruka a ICT v podnicích v
roce 2007 jsou uvedeny v části 3.2 této zprávy.
2.1.5 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŽITÁ POMOC
V roce 2007 nebyla v rámci OPPI vrácena nebo znovu použita žádná pomoc.
2.1.6 KVALITATIVNÍ ANALÝZA
OPPI byl EK schválen dne 3. 12. 2007. V roce 2007 bylo vyhlášeno celkem 9 výzev OPPI,
nicméně hodnocení projektů, vydávání rozhodnutí a proplácení ukončených projektů probíhá až v
roce 2008, za rok 2007 tedy není možné zhodnotit pokrok programu z hlediska přínosu
realizovaných projektů.
KONTROLY
Jelikož v roce 2007 nebyly z důvodu opožděného schválení OPPI vynaloženy žádné finanční
prostředky na realizaci projektů (s výjimkou přídělu prostředků do obrátkového fondu ČMZRB),
byla zaměřena pozornost na přípravu implementačního systému pro OPPI v oblasti:
aa)) pprroocceessnníí kkoonnttrroollyy
Odbor koordinace strukturálních fondů (OKSF) -08100 (za účasti věcně odpovědných
pracovníků odboru implementace strukturálních fondů - OISF-08200) prováděl procesní
kontroly, jejichž primárním cílem je ověření, zda jsou správně připraveny zprostředkující
subjekty, tj. Agentura CzechInvest a ČMZRB na povinnosti stanovené v Páteřním manuálu OPPI
zejména při hodnocení projektů, autorizaci plateb, realizaci interních akcí, kontroly na místě
včetně dodržení minimálního vzorku. Kontroly budou prováděny na základě ročního plánu
zpracovaného OKSF.
V rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro období 2007-2013 byly v roce 2007
věcně vykonány Řídícím orgánem OPPI 2 procesní kontroly – na agentuře CzechTrade
(registrační žádosti v programu Marketing, první zkušenosti) a na agentuře CzechInvest
(registrační žádosti v programu Rozvoj, první zkušenosti).
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bb)) kkoonnttrroollyy nnaa m
mííssttěě ppřřeedd ppllaattbboouu
Vykonáváním kontroly na místě je pověřena agentura CzechInvest na základě Opatření ministra
č. 11/2007. Pracovníci sekce strukturálních fondů (SSF) se budou zúčastňovat namátkově kontrol
na místě u projektů před platbou podle čl. 13 nař. EK č. 1828/2006 spolu s projektovými
manažery agentury CzechInvest. V roce 2007 nebyla vykonána žádná kontrola na místě před
platbou.
cc)) aauuddiittyy ooppeerraaccíí
Audity operací na základě výběru vzorku operací bude v rámci OPPI vykonávat Odbor kontroly a
interního auditu podle čl. 16/17 nař. EK č. 1828/2006. V roce 2007 nebyl vykonán žádný audit
operací (dříve veřejnosprávní kontrola projektů na místě).
dd)) oossttaattnníí aauuddiittyy
Některé prováděné audity a poznatky z auditů projektů v předchozím období Operačního
programu Průmysl a podnikání (OPPP) mají přímou ingerenci a mohou po stránce prevence
přispět pro zajištění nového období OPPI. Takovou interní auditní akci v roce 2007 provedl
odbor 01200-kontroly a interního auditu MPO. Jednalo se o systémový audit programů START a
KREDIT/ OPPP 2004-2006 na základě požadavku MF CHJ u ČMZRB a.s., jehož výstupem je
10-ti str. záznam evidovaný pod čís. 82/07/01200. Tato auditní zpráva posuzovala stav projektů
za období od 1. 7. 2004 do 25. 2. 2008 (tj. včetně zkušeností z předchozího programovacího
období. Auditoři MPO podali výrok o tom, zda ČMZRB a.s. respektovala Dohodu mezi MPO a
ČMZRB a.s. a uzavřené Dodatky mezi bankou a MPO a podali vyjádření, že banka podmínky
Dohody respektovala, plnila. Bylo podáno i kritické vyjádření k některým aspektům, jak byly
uplatňovány kontrolní mechanizmy a navržena opatření s návrhy k zabránění vzniku množství
předčasně ukončených rizikových úvěrových případů. Dále bylo konstatováno, že řídící a
kontrolní systém je zaveden a funkční a doporučena řada opatření včetně rozšíření vzorku
projektů pro kontrolu. Většinu doporučovaných opatření je však možno využít až pro nové
programy OPPI 2007-2013. V tomto smyslu budou k Dohodě MPO s ČMZRB a. s. u OPPI
připraveny v roce 2008 dodatky.
AUDITY
Audit PricewaterhouseCoopers (PwC) - Audit shody k OPPI 2007-2013, vykonávaný na základě
požadavku stanoveného čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, byl zadán Ministerstvem financí
firmě PwC s cílem prověřit stav připravenosti účastnických ministerstev na úrovni řídících
orgánů pro nové programovací období. V případě MPO se audit týkal zejména prověrky
Páteřního manuálu OPPI (posouzení souladu s předpisy) i s ohledem na zapojení
zprostředkujících subjektů (agentury CzechInvest a správce úvěrového a záručního fondu
ČMZRB a.s.). V hodnocení auditní zprávy byla uvedena některá zjištění, týkající se drobných
nedostatků, které již byly odstraněny nebo jsou v řízení na úrovni projednání přijmutí vhodných
opatření. Obdobně lze posuzovat i využití nálezů externího auditu Evropského účetního dvora na
OPPP provedeného v roce 2007, kde auditoři EUD upozornili na některá pravděpodobná
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pochybení u příjemců dotací zejména v oblasti transparentnosti výběrových řízení na dodávky
pro schválené projekty OPPP. Některá zjištění auditorů lze vysvětlit s odkazem na národní
legislativu. Vlivem možnosti max. dotace ve výši podílu 46 % se zákon o veřejných zakázkách na
podnikatele – příjemce dotací z OPPP nevztahoval, bylo však třeba postupovat podle metodiky
MPO stanovené pro výběr dodavatelů. Tím dochází k diferencím v přístupu transparentního
výběru dodavatelů. Poznatků z auditu EUD bude využito pro formulování Rozhodnutí a
Podmínek u případů OPPI.
NESROVNALOSTI
V roce 2007 byly sice v průběhu roku vyhlašovány výzvy na programy OPPI a přijímány žádosti
uchazečů o dotace, ale vzhledem k opožděnému schvalování OPPI v institucích EU byly až
koncem roku uvolněny finanční prostředky určené k podílovému financování projektů ze
strukturálních fondů. Z tohoto důvodu nemohla být ani vydávána Rozhodnutí Řídícího orgánu
OPPI, tj. MPO, a proto v roce 2007 nebyly nahlášeny ani vykazovány žádné nesrovnalosti
v rámci OPPI.
HORIZONTÁLNÍ CÍLE
V programovacím období 2007-2013 sleduje politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti
především dva horizontální cíle, které se prolínají všemi aktivitami: rovnost příležitostí (s
prioritní orientací na rovnost příležitostí mužů a žen na trhu práce) a udržitelný rozvoj
(ekologická dimenze z hlediska čl. 17 nařízení Rady 1083/20066).
U relevantních prioritních os a oblastí podpory OPPI je horizontální téma rovné příležitosti
zohledněno ve výběrových kritériích jednotlivých programů podpory. Povinnost respektovat
rovnost příležitostí jakožto jednu z horizontálních priorit EU je stanovena již ve specifikaci
podmínek pro poskytnutí podpory v rámci jednotlivých subprogramů podpory. Vlastní žádost o
poskytnutí podpory obsahuje část týkající se horizontálních ukazatelů předkládaného projektu.
Žadatel o podporu, resp. předkladatel projektu musí proto již v této fázi posoudit a v příslušné
části žádosti popsat vliv projektu na rovné příležitosti, tj. určit, zda je projekt zaměřen zejména na
podporu rovných příležitostí, popř. zda má projekt pozitivní dopad na rovné příležitosti či zda je z
hlediska rovných příležitostí neutrální. Zohlednění rovných příležitostí v projektu je následně
předmětem hodnocení projektu v hodnotitelských komisích. Indikátory na úrovni programu a
prioritních os, které mají přímou vazbu na respektování rovných příležitostí (např. Počet nově
vytvořených pracovních míst) budou sledovány v členění na muže a ženy. OPPI vzhledem ke
svému hlavnímu zaměření – zvyšovat konkurenceschopnost podniků, zejména MSP, nemá žádné
speciální programy zaměřené na prosazování rovných příležitostí. Na rovnost příležitostí jsou
přímo zaměřeny tematické OP financované z prostředků ESF.
Ekologické problémy mají přímé i nepřímé vlivy na ekonomické subjekty. Omezení přírodních
zdrojů vede stále více k nové orientaci podnikatelských subjektů, zejména v odvětví těžebního a
zpracovatelského průmyslu. Společnost určuje prostřednictvím řady nástrojů v oblasti ochrany
6

Tato interpretace viz Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci. Praha: 2006, MMR., str. 20.
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životního prostředí rámec, v němž se musí podniky pohybovat, pokud chtějí prosperovat.
Předpokladem dlouhodobého zajištění existence podniku se tak stává shoda podnikového
chování s neekonomickými společenskými představami hodnot. Řešení problémů ochrany
životního prostředí ze strany podniků není chápáno jako činitel omezující růst, ale spíše jako
předpoklad růstu.
OPPI sleduje čtyři z 19 environmentálních indikátorů navržených Ministerstvem pro místní
rozvoj (MMR) pro účely monitorování NSRR, a sice Úspora energie v podnikatelském sektoru,
Výroba elektřiny z OZE, a Výroba tepla z OZE, které se vztahují k programu podpory Ekoenergie, a Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely v rámci monitoringu programu
Nemovitosti. Tyto indikátory mají v souladu s požadavky MMR svůj odraz ve výběrových
kritériích 1. výzvy programu Eko-energie, která byla vyhlášena dne 25. dubna 2007. Priority č. 13 výzvy programu Eko-energie jsou přímo zaměřeny na projekty, které povedou k úsporám
energie v podnicích a využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny a tepla. Výzva programu
Nemovitosti, která by se vztahovala ke zmíněnému indikátoru Plocha regenerovaných zón pro
podnikatelské účely, nebyla ŘO OPPI dosud vyhlášena (jedná se o projekty typu Regenerace
zóny). Kromě zmíněných dvou programů využily v roce 2007 zvláštní výběrová kritéria se
vztahem k ochraně životního prostředí následující výzvy OPPI: Rozvoj, Potenciál I a Nemovitosti
(výzva pro projekty typu Vyhotovení projektové dokumentace, Příprava zóny, Rekonstrukce
objektu a Výstavba nájemního objektu).
Stejně jako u rovnosti příležitostí je i v případě udržitelného rozvoje stanovena povinnost
respektovat tuto horizontální prioritu již ve specifikaci podmínek pro poskytnutí podpory v rámci
jednotlivých subprogramů podpory. Vlastní žádost o poskytnutí podpory obsahuje část týkající se
horizontálních ukazatelů předkládaného projektu. Žadatel o podporu, resp. předkladatel projektu
musí proto již v této fázi posoudit a v příslušné části žádosti popsat vliv projektu na udržitelný
rozvoj, tj. určit, zda je projekt zaměřen zejména na podporu udržitelného rozvoje, popř. zda má
projekt pozitivní dopad na udržitelný rozvoj či zda je z hlediska udržitelného rozvoje neutrální.
Zohlednění tohoto horizontálního cíle v projektu je následně rovněž předmětem hodnocení
projektu v hodnotitelských komisích.
LISABONSKÁ STRATEGIE
Lisabonská strategie je zaměřena na řešení dlouhodobých makroekonomických a strukturálních
problémů EU jako celku i jednotlivých členských zemí a měla by přispět k vyšší konzistenci
postojů při stanovování národohospodářských priorit. Na základě nového zaměření Lisabonské
strategie, resp. Integrovaných směrů pak ČR zpracovala Národní program reforem (NPR). OPPI
jako celek se váže především k mikroekonomické části NPR, na kterou mají všechny věcné
prioritní osy velmi silnou vazbu. Prioritní osa 5 (oblasti podpory 5.1 a 5.2) má středně silnou
vazbu na část zaměstnanost, ke které mají slabší vztah také prioritní osy 1, 2 a 4. Významná
provázanost všech prioritních os OPPI na NPR je čitelná v oblastech rozvoje podnikatelského
prostředí, výzkumu a inovací, další návaznost spočívá v efektivním využívání energií
(prostřednictvím Prioritní osy 3) a dále pak v oblasti ICT (zejména prostřednictvím Prioritní
osy 2).
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Dle čl. 9, odst. 3 obecného nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti se pomoc
spolufinancovaná z fondů zaměřuje na priority Evropské unie spočívající v podpoře
konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst, včetně splnění cílů integrovaných hlavních
směrů pro růst a zaměstnanost (2005-2008), stanovených Rozhodnutím Rady 2005/600/ES. Za
tímto účelem Komise a členské státy v souladu se svými povinnostmi zajistí, aby bylo na
uvedené priority vyčleněno 60 % výdajů v rámci cíle „Konvergence“ pro všechny členské státy
EU ve složení před 1. květnem 2004.
Přestože se výše uvedené ustanovení netýká nových členských států, které přistoupily k Evropské
unii 1. května 2004 a později, Česká republika v NSRR neopomíná zdůraznit soulad navržené
strategie s NPR a Lisabonskou strategií.
OPPI plně respektuje požadavky Evropské komise stanovené v čl. 9 odst. 3 obecného nařízení ke
SF a FS. V souladu s kategoriemi výdajů dle přílohy IV. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se
ukazuje, že OPPI je z hlediska předpokládaného užití financování operací z 93,15 % zaměřen na
Lisabonskou strategii. Nejvyšší alokace jsou přitom směrovány do kategorií týkajících se
výzkumu a technologického rozvoje, inovací a podnikání.
2.2 INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ
Základní rozdělení pravomocí při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace bylo
provedeno v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízením Komise č. 1828/2006.
Řídicí orgán plní své role dle čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s jeho
ustanoveními dále deleguje vybrané činnosti (nikoli však schvalování projektů) na určené
zprostředkující subjekty. V oblasti dotací byly původně zprostředkujícími subjekty agentury
CzechInvest, CzechTrade a Česká energetická agentura. K 1.10.2007 byly kompetence v oblasti
administrace dotací soustředěny na agenturu CzechInvest. Úkoly správce úvěrových a záručních
fondů plní na základě dohody s MPO Českomoravská záruční a rozvojová banka.
V rámci jednotlivých výzev OPPI vyhlášených v roce 2007 jsou respektována příslušná
ustanovení čl. 87 – 89 Smlouvy EU vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Vzhledem
k tomu, že OPPI byl schválen až v prosinci 2007, nebyla během roku 2007 v rámci OPPI
poskytnuta žádná podpora. V následujících letech programovacího období 2007-2013 budou
podpory poskytovány při respektování relevantních ustanovení a pravidel pro veřejnou podporu.
V průběhu roku 2007 probíhal audit shody prováděný auditorskou společností
PricewaterhouseCoopers, která realizovala zakázku Ministerstva financí – Auditního orgánu.
K 14. 9. 2007 byly auditorům předány kompletní podklady pro posouzení shody.
Nejvýznamnější výhradou byla nefunkčnost informačního systému, a to jak na úrovni MPO, tak i
na úrovni MMR – jednotného informačního systému. Na odstraňování tohoto zjištění se průběžně
pracuje. Do konce roku 2007 byl realizován modul Hodnocení ISOP 7-13, který umožňuje
vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace u dotačních projektů. Dalším zjištěním bylo
nevyjasněné pojetí pojmu nesrovnalost ve vztahu k záručním a úvěrovým fondům. Tato sporná
otázka byla vyjasněna na jednání, které proběhlo dne 14. prosince 2007 na Ministerstvu financí.
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2.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
PERSONÁLNÍ OBMĚNA NA CZECHINVESTU
V prvním pololetí roku 2007 došlo k významné personální obměně pracovníků Agentury
CzechInvest v souvislosti se změnami v nejvyšším vedení agentury. Tato změna způsobila
dočasně snížení výkonnosti této složky implementační struktury. Pod zvýšeným dohledem
Řídicího orgánu a postupným doškolováním nově nastoupivších pracovníků se podařilo
personální situaci stabilizovat, takže je úspěšně zajištěna. Řídicí orgán průběžně provádí školení
pracovníků Agentury, aby bylo dosaženo potřebné úrovně znalostí a zkušeností.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Spornou otázkou roku 2007 bylo i výběrové řízení na dodavatele informačního systému ISOP,
které proběhlo již v roce 2001 a od té doby byly další rozšiřující práce na systému zadávány
jedinému dodavateli s poukazem na autorskoprávní ochranu tohoto dodavatele. Z důvodu právní
jistoty byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže požádán o přezkoumání tohoto zadávacího
řízení z hlediska dodržení zákona o veřejných zakázkách. Úřad potvrdil správný postup
zadavatele.
FUNKČNOST SYSTÉMU
Z důvodu sporného výběrového řízení a nevyjasněných vztahů s dodavatelem nebyla uzavřena
s dodavatelem smlouva. Z toho důvodu došlo k menšímu zdržení při vývoji jednotlivých
funkcionalit systému, neboť neexistence smlouvy značně snižovala vynutitelnost požadavků
předávaných dodavateli. Situaci se podařilo plně stabilizovat teprve od září 2007, kdy Řídicí
orgán provedl výběrové řízení na projektového manažera, který měl napomoci Řídicímu orgánu i
Agentuře, která je správcem systému, při jednání s dodavatelem. Od té doby se výrazně
spolupráce s dodavatelem zefektivnila a postupně jsou předávána další zadání dílčích modulů a
pokračuje jejich realizace. Funkčnost systému byla napadena i ze strany PricewaterhouseCoopers
v rámci auditu shody. Činnost projektového manažera je limitována na dobu než dojde k uzavření
standardní smlouvy s dodavatelem. Uzavření smlouvy se předpokládá v měsíci únoru 2008.
ÚVĚROVÉ A ZÁRUČNÍ FONDY
Při uzavírání dohody s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. byla ze strany
Ministerstva financí – Platebního a certifikačního orgánu namítána nutnost provedení výběrového
řízení na správce záručních a úvěrových fondů. Řídicí orgán si z důvodu právní jistoty vyžádal
stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který potvrdil, že výběrové řízení není nutné
s odkazem na analogický případ z Německa Altmark, který byl obsažen v judikátu Evropského
soudního dvora.
2.4 PŘÍPADNÉ
PROGRAMU

ZMĚNY

V SOUVISLOSTI

S PROVÁDĚNÍM

OPERAČNÍHO

Páteřní manuál a informační systém prošly za rok 2007 prudkým vývojem a jejich struktura se
bude dále průběžně zdokonalovat v závislosti na dalším průběhu implementace a zjišťovaných
rizicích, na něž musí řídicí a kontrolní systém pružně reagovat. V roce 2007 vstoupily v platnost
celkem 3 vydání Páteřního manuálu a v ISOP bylo realizováno celkem 6 registračních a 6 plných
žádostí v 6 programech.

Strana 21 (celkem 75)

V závěru roku 2007 na základě oficiálního dotazu bylo získáno stanovisko Ministerstva financí
ve věci změn příjemců u dotací. Tuto problematiku upravuje Metodika finančních toků a
kontroly, která však není v dotčených ustanoveních dostatečně konkrétní. Dle stanoviska
Ministerstva financí lze akceptovat přechody (právní nástupnictví) z jedné právnické osoby na
jinou právnickou osobu. Akceptovatelné nejsou přechody z fyzické osoby na právnickou osobu.
Na úrovni Řídicího orgánu došlo v průběhu roku 2007 ke dvěma významným reorganizacím.
K 1. 3. 2007 vznikla z původního odboru strukturálních fondů sekce strukturálních fondů, která
se nově skládá ze dvou odborů – odboru koordinace SF, odpovědného za oblast veřejné podpory,
operačního programu, monitorování, metodiky a nesrovnalostí, a odboru implementace SF,
odpovědného za oblast tvorby programů podpory, hodnocení projektů, autorizace plateb,
technické pomoci a ISOP. K 1. 10. 2007 byla realizována další reorganizace, jíž došlo
k přehlednějšímu členění na jednotlivá oddělení v rámci sekce. Nejvýznamnějšími změnami byl
vznik nových oddělení školení a vzdělávání, koordinace s OP VaVpI, sloučení agendy metodiky
a informačního systému a rozdělení dříve jediného oddělení odpovědného za tvorbu programů a
jejich hodnocení na tři nová oddělení, mezi něž byly programy rozděleny dle jejich příbuznosti
(programy energetické a infrastrukturální, programy pro malé a střední podniky, programy
s prvkem inovace, výzkumu a vývoje).
2.5 PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA PODLE ČLÁNKU 57 NAŘÍZENÍ (ES) Č.
1083/2006
V roce 2007 nenastala v OPPI žádná takováto změna.
2.6 DOPLŇKOVOST S JINÝMI PROGRAMY
MŠMT – OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
IInnffoorrm
OPPPPII aa O
OPP V
VaaV
VppII
maaccee oo nnaappllňňoovváánníí ssyynneerrggiiíí m
meezzii O
Při formulaci NRP, NSRR a následné přípravě jednotlivých operačních programů byla
zohledněna skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dle svých
kompetencí zajišťuje nabídkovou stranu inovačního procesu a MPO naopak stranu poptávky,
protože zastupuje podnikatelskou sféru. Operační programy obou resortů (OP Podnikání a
inovace v gesci MPO a OP Výzkum a vývoj pro inovace v gesci MŠMT – OP VaVpI) tedy
pokrývají inovační proces v celé jeho šíři, počínaje výzkumem a vývojem a konče komercializací
výsledků na trhu.
Synergie intervencí, které se prolínají a které byly identifikovány při tvorbě OPPI a OP VaVpI,
jsou řešeny v Dohodě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu
o koordinačních mechanismech při řízení a implementaci Operačních programů Výzkum a vývoj
pro inovace a Podnikání a inovace. Dohoda o synergiích mezi MŠMT a MPO byla uzavřena dne
6. 9. 2007
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Jedním z hlavních cílů operačních programů OPPI a OP VaVpI je zajistit tvorbu nových
špičkových poznatků a znalostí v oblasti vědy a výzkumu a jejich přenos do komerční sféry.
Operační program VaVpI představuje systém programů podpory, které se cíleně zaměřují na
akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy a další právnické osoby.
OPPI bude podporovat opatření pro zakládání nových inovačních firem (Prioritní osy 1 a 5 OPPI
- návaznost na oblast podpory 3.1 OP VaVpI), rozvoje kapacit VaV v podnicích a v oblasti
komercializace výstupů VaV prostřednictvím jednotlivých firem (Prioritní osa 4 OPPI –
návaznost na oblasti podpory 1.1 a 2.1 OP VaVpI).
Oba operační programy na sebe úzce navazují, a proto bude nutné, aby se spolupráce obou
programů zaměřila také na oblasti vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního
podnikání, kooperačních platforem spolupráce a podpory infrastruktury pro průmyslový výzkum,
vývoj a inovace (Prioritní osa 5 OPPI – návaznost na oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.1 OP VaVpI).
SSyynneerrggiicckkéé eeffeekkttyy m
meezzii O
OPPPPII aa O
OPP V
VaaV
VppII
vertikální – v rámci jednotlivého OP: opatření vznikají po konzultaci s podnikatelskou
sférou (HK ČR, SPD apod.) a jsou jí využívána
horizontální – vznikají mezi OPPI a OP VaVpI
o na sebe navazující projekty – připravovány v rozdílném časovém období –
projekty OPPI navazují na projekty OP VaVpI
o souběžně připravované projekty – vznikají současně a vzájemně na sebe odkazují,
žadatelé společně využívají OPPI i OP VaVpI, např. v rámci společných výzev
K zajištění horizontálních a vertikálních synergií budou použity tyto nástroje:
bodová bonifikace pro synergické projekty při hodnocení žádostí o dotace
v OP VaVpI, oblasti podpory 1.1 „Evropská centra excelence“ a 2.1 „Regionální VaV
centra“ budou přijaty pouze projekty, u kterých žadatelé prokáží udržitelné finanční
zajištění provozní fáze vědecko-výzkumné instituce formou spolupráce se soukromým
sektorem
IInnssttiittuucciioonnáállnníí kkoooorrddiinnaaccee O
OPP PPII aa O
OPP V
VaaV
VppII
Pro zajištění synergií bude důležitá společná programová koordinace projektů. Níže uvedené
schéma popisuje programovou koordinaci klíčových prioritních os a oblastí podpory OP VaVpI a
OPPI v šesti společných aktivitách na úrovni Řídicích orgánů a obou ministerstev (MPO a
MŠMT).

Strana 23 (celkem 75)

Tabulka č.13: Schéma koordinace společných aktivit OPPI a OP VaVpI

Institucionální koordinace vychází z mandátu schváleného v Národním strategickém referenčním
rámci ČR (kapitola 11. NSRR „Řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální
soudržnosti“). Ten počítá se vznikem Koordinačního výboru konkurenceschopná česká
ekonomika. Tento Výbor bude podřízen Monitorovacímu výboru Národního strategického
referenčního rámce (tj. Řídícímu a koordinačnímu výboru). Členem Výboru bude také zástupce
Rady vlády pro výzkum a vývoj.
Výbor bude zejména sledovat a vyhodnocovat zajišťování dohodnutých horizontálních i
vertikálních synergií, podle závazků uvedených v NSRR a v tomto materiálu. Výbor bude
koordinovat i zapojení národní části financování OP VaVpI a dodržování následujících závazků
koordinace na úrovni:
• Monitorovacích výborů,
• Hodnotitelských komisí,
• externích hodnotitelů projektů,
• koordinaci výzev, předpokládá se vznik institutu společné výzvy atd.
Řídicí orgány také budou sdílet data o žadatelích a projektech.
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Tabulka č.14: Přehled oblastí podpory – synergie mezi OPPI a OP VaVpI
Oblast podpory OPPI

Oblast podpory OP VaVpI

Podpora zakládání nových inovačních firem
1.1 – Podpora začínajícím podnikatelům

3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a
ochrana jejich IPR

1.2 – Využití nových finančních nástrojů
5.1 – Platformy spolupráce

Podpora rozvoje kapacit VaV
4.2 – Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

1.1 – Evropská centra excelence

2.1 – Regionální VaV centra
Spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou
1.1 – Evropská centra excelence
2.1 – Regionální VaV centra
3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a
ochrana jejich IPR
Transfer znalostí a technologií

5.1 – Platformy spolupráce

5.1 – Platformy spolupráce

3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a
ochrana jejich IPR
Realizace inovačních projektů podniků

4.1 – Zvyšování inovační výkonnosti podniků

1.1 – Evropská centra excelence
2.1 – Regionální VaV centra

M
Moonniittoorroovváánníí O
OPPPPII,, O
OPP V
VaaV
VppII aa jjeejjiicchh ssyynneerrggiiíí
Monitorování oblastí podpory probíhá na úrovni obou operačních programů
Monitorování vzájemných synergií OPPI a OP VaVpI bude po schválení OP VaVpI probíhat
na úrovni NSRR v rámci systému MSC2007 pomocí společných indikátorů
Do konce roku 2007 nebyla schválena finální podoba konkrétních indikátorů. Jednání mezi
ŘO OPPI a OP VaVpI budou probíhat v počátku roku 2008 s cílem shodnout se na sledování
následujících indikátorů:
o Počet projektů OPPI s identifikovanými synergickými vazbami na projekty OP VaVpI
(indikátor výstupu, zdroj: monitorovací systémy OPPI a OP VaVpI)
o Podíl tržeb firem z inovovaných produktů využívajících výsledky VaV procesů
podpořených OPPI a OP VaVpI na výdajích OP VaVpI a OPPI na tyto VaV procesy
(indikátor výsledku, zdroj: monitorovací systémy OPPI a OP VaVpI)
o Podíl tržeb firem z inovovaných produktů na hrubých domácích výdajích na VaV
(indikátor dopadu, referenční hodnota pro indikátor výsledku; zdroj: ČSÚ – závěry
pravidelných šetření o inovacích a statistické ročenky VaV
o Souhrnný inovační index (indikátor kontextu, zdroj: každoroční European Innovation
Scoreboard (Evropský inovační zpravodaj) iniciativy Komise Pro Inno Europe)
MZE – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
OPPI MPO vykazuje doplňkovost s Programem rozvoje venkova (PRV) v gesci Ministerstva
zemědělství (MZe). Vzájemná jednání obou resortů o vazbách a případných překryvech mezi
OPPI a PRV se týkala problematiky zpracování biomasy pro energetické účely a podpor
nezemědělských výrob ve venkovských oblastech.
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V souladu s textem Národního strategického referenčního rámce ČR na období 2007 – 2013
(kapitola 9. „Zaměření politiky hospodářské a sociální soudržnosti a její vazba na rozvoj
venkova“) je rozdělení působností podpory v oblasti zpracování biomasy mezi MPO a MZe a
vymezení příjemců podpory řešeno písemnou dohodou obou resortů.
PRV bude prostřednictvím svých opatření podporovat výhradně investice spojené se
zpracováním biomasy. OPPI bude podporovat rovněž investice spojené se zpracováním biomasy
v případě, že žadatelem o podporu bude podnikatelský subjekt, jehož převažující činnost nespadá
do oblasti zemědělství. PRV bude ve svých programech zaměřených na investice do
obnovitelných zdrojů energie (OZE) poskytovat podporu pouze fyzickým a právnickým osobám
podnikajícím v zemědělské výrobě7. OPPI bude naopak podporovat podnikatelské subjekty jiné
než definované zákonem o zemědělství (zaměřené zejména na sektory zpracovatelského
průmyslu a navazujících podnikatelských služeb) a rovněž obce (resp. svazky obcí, příp. sdružení
obcí). Podpora nezemědělských činností ve venkovských oblastech je dána schváleným PRV, kde
je ve vztahu k OPPI uplatněno hledisko podpory (ve formě dotací) obcím do 2000 obyvatel a
podpory aktivit při zakládání a rozvoji existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti –
mikropodniků8, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb bez omezení
sektorů, zejména v oblasti řemesel a služeb pro hospodářství a obyvatelstvo, s cílem vytváření
pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit ve venkovských
oblastech.
Ve vztahu k potravinářskému průmyslu se bude postupovat podle Přílohy I ke Smlouvě o ES.
Položky uvedené v této příloze budou podporovány z PRV, položky v ní neuvedené budou
podporovány prostřednictvím intervencí OPPI. PRV bude podporovat fyzické a právnické osoby
podnikající v zemědělské výrobě dle zákona o zemědělství, v rámci OPPI budou podporovány
podnikatelské subjekty jiné než definované zákonem o zemědělství a rovněž obce (resp. svazky
obcí, příp. sdružení obcí).
OPPI bude prostřednictvím programu podpory Rozvoj podporovat investice do pořízení nových
technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, či realizaci projektů
zvyšujících efektivnost procesů (vyjma podpory položek uvedených v Příloze I ke Smlouvě o
ES). Podpora bude poskytována MSP9 v obcích do 2000 obyvatel na území se soustředěnou
podporou státu (dle usnesení vlády ČR č. 560/2006 a 829/2006) a na území regionů s vyšší mírou
nezaměstnanosti.
PRV bude prostřednictvím svého opatření 3.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj
podporovat zakládání a rozvoj nezemědělských mikropodniků v obcích do 2000 obyvatel
7
8

v souladu s § 2 e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
tj. podniků zaměstnávajících méně než 10 zaměstnanců, dle definice v Doporučení Komise č. 2003/361/ES)

9

podle Nařízení Komise č. 70/2001 v platném znění (dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o
definici mikropodniků, malých a středních podniků, Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36)
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(zejména v oblasti řemesel a služeb) s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje hospodářské
struktury nezemědělských aktivit.
V případě objektů a nemovitostí typu brownfields bude PRV řešit projekty regenerace
brownfields s budoucím zemědělským využitím a zpracovatelským využitím v rámci Přílohy I ke
Smlouvě o ES; operační program MPO OPPI bude řešit regenerace brownfields s budoucím
využitím pro průmyslové účely.
Z institucionálního hlediska je doplňkovost obou programů zajištěna i účastí zástupců MPO
v Monitorovacím výboru PRV a zástupců MZe v Monitorovacím výboru OPPI.
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROPY)
Z textu kapitoly 2.4.3 OPPI vyplývají vazby s ROPy – jedná se především o vymezení podpory
brownfields a doplňkovost v Integrovaných plánech rozvoje měst (IPRM).
V OPPI se počítá s podporou brownfields s budoucím využitím pro podnikání (OKEČ 15-37
nebo se bude jednat o strategické služby či technologická centra). Tato vazba se v OPPI týká
projektů typu regenerace zóny v programu Nemovitosti oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro
podnikání. V průběhu roku 2007 nebyla vyhlášena žádná výzva programu Nemovitosti.
V souladu s usnesením vlády č. 883/2007 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a
hodnocení Integrovaného plánu rozvoje města je u relevantních programů podpory OPPI ve
výběrových kritériích zohledněna bonifikace ve výši 10 %, která je v rámci hodnocení přiznávána
projektům vycházejícím ze schváleného IPRM (výzva obsahuje kritérium synergie s IPRM). Ve
4. čtvrtletí roku 2007 probíhala upřesňující meziresortní jednání koordinovaná MMR mj. o
způsobu zapracování bonifikace do výzev tematických operačních programů. Kritérium synergie
s IPRM bylo zapracováno do výzev zveřejněných po 1. 1. 2008. Podrobnosti o způsobu
zohlednění IPRM v rámci implementace OPPI jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu OPPI v
části 3 - Postupy při vyhodnocení projektů v OPPI.
MPSV - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (OP LZZ)
OP LZZ v gesci MPSV, který využívá prostředky ESF v cíli „Konvergence“, je zaměřen mj. na
rozvoj lidských zdrojů v sektoru průmyslu a služeb (včetně VaV). Pro období 2007-2013 se
počítá s pokračováním vazeb, které vznikly mezi OPPP a OP RLZ v předcházejícím
programovém období (programy Profese a Investors in People MPSV). V roce 2007 nebyla
vyhlášena žádná výzva programu OP LZZ, realizace vazeb (především mezi oblastmi podpory
5.2 OPPI a 1.1 OP LZZ a 1.2 OP LZZ) bude probíhat v následujících letech.
MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest bude realizovat nadregionální grantové schéma v
rámci prioritní oblasti podpory 1.1 „Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti
podniků“ OP LZZ zaměřené na další specifické vzdělávání pracovníků podnikatelských subjektů
v návaznosti na budování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (oblast podpory 5.2 OPPI).
Vedle MPO budou významnými příjemci podpory určené pro podnikatelské subjekty v oblasti
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rozvoje lidských zdrojů i jednotlivé kraje ČR. Jejich aktivity budou zaměřeny na MSP lokálního
charakteru.
Dále se předpokládá realizace individuálních projektů MPO (opět ve spolupráci s agenturou
CzechInvest) v oblasti podpory 1.2 OP LZZ „Zvýšení adaptability zaměstnanců
restrukturalizovaných podniků“ zaměřených na zavádění systémů kvality řízení rozvoje lidských
zdrojů v podnikatelských subjektech a institucích pro vzdělávání dospělých a na podporu
poradenství umožňujícího podnikům vytvořit vlastní strategii rozvoje lidských zdrojů.
Předpokládána je rovněž podpora projektům zaměřených na partnerství a kooperační platformy
mezi vzdělávacími institucemi (zejména v oblasti středního technického vzdělávání) a
podnikatelskou sférou, které by vedly na jedné straně k popularizaci technického vzdělávání a na
druhé straně k rozvoji specializovaného doplňkového vzdělávání pro potřeby podnikatelských
subjektů v lokalitě.
2.7 OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ
M
Moonniittoorroovvaaccíí vvýýbboorr
Monitorovací výbor OPPI (MV OPPI) byl zřízen dne 5. února 2007 Opatřením ministra průmyslu
a obchodu v souladu s čl. 63 obecného nařízení ke SF a FS. MV OPPI jedná na základě Statutu a
Jednacího řádu.
Členy monitorovacího výboru jsou vedoucí pracovníci odborných útvarů MPO podílejících se na
implementaci OPPI, zástupci agentur CzechInvest a CzechTrade, ČMZRB, Národního orgánu
pro koordinaci (MMR), Platebního a certifikačního orgánu (NF MF), implementačních agentur
OPPI, dalších řídicích orgánů operačních programů ČR (OP LZZ, OP VpK, OP VaVpI, OP ŽP),
Ministerstva zemědělství (ŘO PRV), regionů soudržnosti a institucí v rámci principu partnerství
– hospodářských a sociálních partnerů (HK ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, ČMKOS,
Asociace nestátních neziskových organizací, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Svaz měst
a obcí ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Potravinářská komora
ČR). Z důvodu úzkých vazeb OPPI na OP VaVpI jsou v MV OPPI rovněž zástupci Rady pro
výzkum a vývoj a Rady vysokých škol. Na základě žádosti či vlastní iniciativy Monitorovacího
výboru se mohou účastnit práce Monitorovacího výboru i zástupci Evropské komise v poradní
roli. Zástupci EIB a EIF se mohou účastnit jako poradci jednání Monitorovacího výboru OPPI v
případě, že na některé podpory poskytované v rámci tohoto operačního programu tyto instituce
finančně přispívají.
Ú
Úkkoollyy M
Moonniittoorroovvaaccííhhoo vvýýbboorruu
Monitorovací výbor je dle čl. 65 obecného nařízení ke SF a FS zodpovědný za efektivní a kvalitní
implementaci operačního programu:
a)
posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do 6 měsíců od schválení
operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování,
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b)
pravidelně vyhodnocuje pokrok v naplňování cílů operačního programu na základě
dokumentů předložených Řídicím orgánem;
c)
prověřuje výsledky implementace, zejména dosažení cílových hodnot uvedených pro
každou prioritní osu, a hodnocení uvedené v čl. 48 odst. 3 obecného nařízení ke SF a FS;
d)
posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o implementaci dle čl. 67 obecného
nařízení ke SF a FS;
e)
je informován o ročních kontrolních zprávách nebo o části zprávy, jež se vztahuje k
určenému operačnímu programu, a dále o všech relevantních připomínkách zpracovaných
Evropskou komisí po prozkoumání zprávy nebo vztahujících se k části zprávy;
f)
může navrhnout Řídicímu orgánu změny operačního programu, aby bylo možno
dosáhnout cílů fondů uvedených v čl. 3 obecného nařízení ke SF a FS nebo za účelem zlepšení
řízení programu či finančního řízení;
g)
posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o
příspěvku z ERDF.
A
Moonniittoorroovvaaccííhhoo vvýýbboorruu pprroo O
OPPPPII
Akkttiivviittyy M
V roce 2007 se uskutečnila tři zasedání MV OPPI a jedna písemná procedura při projednávání
výběrových kritérií úvěrových a záručních programů ČMZRB. V průběhu roku 2007 nebyly
zřízeny MV žádné pracovní skupiny.
1. JEDNÁNÍ MV (9. 2. 2007)
První, ustavující jednání Monitorovacího výboru OPPI se uskutečnilo dne 9. 2. 2007 v hotelu
YASMIN, Politických vězňů 12/913, 110 00 Praha 1.
PPrrooggrraam
m 11.. jjeeddnnáánníí::
1) Úvodní slovo JUDr. Ing. Břetislava Grégra
2) Statut OPPI a schválení Jednacího řádu OPPI
3) Podepsání Prohlášení o nepodjatosti členy MV OPPI
4) Stav přípravy implementace OPPI
5) Projednání a schválení výběrových kritérií vyhlašovaných programů
6) Různé
7) Závěr
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ZZáávvěěrryy jjeeddnnáánníí::
1) MV OPPI schválil Jednací řád MV OPPI.
2) MV OPPI schválil výběrová kritéria pro programy MARKETING a ROZVOJ s
doporučením na přehodnocení vah ve prospěch části IV, pokud k tomuto dospěje i
pracovní komise.
3) MV OPPI vzal na vědomí informace o přípravě vyhlášení výzvy pro programy
MARKETING a ROZVOJ s tím, že u programu ROZVOJ se přiklání členové k návrhu na
zkrácení lhůty do 30. 6. 2007.
4) MV OPPI se usnesl na tom, že výběrová kritéria pro programy s plánovaným vyhlášením
k 1. 5. 2007 by projednal a schválil na řádném zasedání, které by se uskutečnilo v dubnu.
2. JEDNÁNÍ MV (13. 4. 2007)
Druhé jednání Monitorovacího výboru OPPI se uskutečnilo dne 13. 4. 2007 v budově MPO,
Politických vězňů 20, 110 00 Praha 1.
PPrrooggrraam
m 22.. jjeeddnnáánníí::
1) Úvodní slovo a vyhodnocení úkolů z 1.jednání MV OPPI
2) Podepsání Prohlášení o nepodjatosti (u nově jmenovaných členů MV OPPI)
3) Stav přípravy OPPI a změny v řídící a implementační struktuře
4) Projednání a schválení výběrových kritérií pro vyhlašované programy podpory
INOVACE, ICT v podnicích , POTENCIÁL a EKOENERGIE
5) Různé
6) Závěr
ZZáávvěěrryy jjeeddnnáánníí::
1) MV OPPI vzal na vědomí informaci o stavu přípravy OPPI a změnách v řídící a
implementační struktuře a o přípravě projednávaných programů.
2) MV OPPI schválil výběrová kritéria programu Ekoenergie, u programů Inovace,
Potenciál a ICT v podnicích schvaluje tato kritéria ve znění připomínek, jak jsou uvedeny
v zápisu z jednání.
3) MV vzal na vědomí že specifičnost výběrových kritérií u úvěrových a záručních
programů umožňuje, aby byla tato kritéria schválena písemnou procedurou.
4) MV požádal, aby ŘO OPPI činil ve vztahu k implementační struktuře takové kroky, aby
bylo zajištěno řádné čerpání OPPP a realizace OPPI a ukládá Sekretariátu OPPI aby na
příštím jednání MV OPPI podal o těchto krocích informaci.
1. ŘÁDNÉ JEDNÁNÍ MV (17. 12. 2007)
První řádné jednání (po schválení OPPI Evropskou komisí) Monitorovacího výboru OPPI se
uskutečnilo dne 17. 12. 2007 v hotelu Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1.
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PPrrooggrraam
m 11.. řřááddnnééhhoo jjeeddnnáánníí::
1) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
2) Informace o aktuálním stavu vyjednávání a schválení OPPI
3) Potvrzení a opětovné schválení všech předešlých rozhodnutí MV OPPI
4) Projednání a schválení výběrových kritérií programu Školicí střediska
5) Projednání a schválení výběrových kritérií programu ICT a strategické služby
6) Projednání a schválení výběrových kritérií programu Nemovitosti
7) Diskuse
8) Různé
9) Závěr
ZZáávvěěrryy jjeeddnnáánníí::
1) MV schválil, resp. potvrdil rozhodnutí z předchozích jednání MV, tedy:
a. Jednací řád MV OPPI schválený na prvním jednání MV OPPI dne 9.2.2007,
b. Výběrová kritéria pro programy Marketing a Rozvoj schválená na prvním jednání
MV OPPI dne 9.2.2007,
c. Výběrová kritéria pro programy Inovace, Potenciál, Ekoenergie a ICT v podnicích
schválená na druhém zasedání dne 13.4.2007,
d. Výběrová kritéria pro programy Start, Progres a Záruka schválené písemnou
procedurou k 20.6.2007.
2) MV schválil výběrová kritéria pro nově vyhlašované programy Školicí střediska, ICT a
strategické služby a Nemovitosti ve znění, které bylo odsouhlaseno.
3) MV se bude v roce 2008 zabývat podrobnými informacemi o průběhu a výsledku
výběrových řízení v TP, a to i v reakci na prezentaci dané otázky v některých médiích.
1. PÍSEMNÁ PROCEDURA PER ROLLAM
První písemná procedura od počátku fungování MV, týkající se schválení výběrových kritérií
úvěrových a záručních programů START, PROGRES a ZÁRUKA se konala od 6. 6. 2007 do
20. 6. 2007.
V
Výýsslleeddkkyy ppíísseem
mnnéé pprroocceedduurryy::
Souhlasné stanovisko k návrhu výběrových kritérií zaslalo 24 členů s hlasovacím právem z
celkového počtu 32 členů s hlasovacím právem, 8 členů se hlasování zdrželo a žádný člen
nezaslal negativní stanovisko.
Pro schválení kritérií pro výběr financovaných operací (tj. schválení výběrových kritérií pro
každý vyhlašovaný program Operačního programu Podnikání a inovace), v rámci písemné
procedury, je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny
členů výboru, což je 17 osob.
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POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2007 MV PŘIJATA
MV v roce 2007 přijal tyto zásadní rozhodnutí:
1) MV OPPI schválil Jednací řád MV OPPI.
2) MV OPPI schválil výběrová kritéria pro programy MARKETING a ROZVOJ s
doporučením na přehodnocení vah ve prospěch části IV, pokud k tomuto dospěje i
pracovní komise.
3) MV OPPI schválil výběrová kritéria programu Ekoenergie, u programů Inovace,
Potenciál a ICT v podnicích schválil tato kritéria ve znění připomínek, jak byly uvedeny v
zápisu z jednání.
4) MV schválil výběrová kritéria pro vyhlašované programy Školicí střediska, ICT a
strategické služby a Nemovitosti ve znění, které bylo odsouhlaseno.
5) V rámci písemné procedury per rollam schválil MV výběrová kritéria pro programy Start,
Progres a Záruka.
ZZáássaaddyy m
moonniittoorroovváánníí
1.

ŘO a MV zajišťuje kvalitní implementaci operačního programu.

2.
ŘO a MV provádí monitorování finančních indikátorů a indikátorů uvedených v článku
37 odst. 1c) obecného nařízení ke SF a FS specifikovaných v textu operačního programu.
Pokud to povaha podpory dovoluje, rozepisují se statistické údaje na muže a ženy a dle velikosti
podpořeného podniku.
3.
Výměna dat mezi členským státem a Evropskou komisí je zajišťována elektronicky ve
shodě s implementačními pravidly přijatými v souladu s procesy uvedenými v článku 103 odst.
3 obecného nařízení ke SF a FS.
ZZddrroojj ddaatt aa ppeerriiooddiicciittaa ssbběěrruu iinnddiikkááttoorrůů
Data jsou získávána způsobem, který je adekvátní charakteru indikátorů. Indikátory vstupů,
výstupů a výsledků jsou naplňovány daty získávanými z formulářů o zahájení a ukončení
projektů a z pravidelných hlášení implementačních agentur. Indikátory dopadů vyžadují hlubší
šetření. Indikátory globálních dopadů na úrovni programu jsou zjišťovány na základě dat běžné
statistické evidence.
Periodicita sběru indikátorů bude respektovat jak potřeby sledování, tak možnosti získat
relevantní data. Sběr indikátorů vstupu (finanční data) a indikátorů výstupu bude probíhat
pololetně, protože zde bude docházet k nejrychlejší obměně dat. Indikátory výsledků budou
sbírány ročně (pokud není přímo u indikátoru stanovena jiná periodicita). Indikátory dopadů jsou
většinou závislé na údajích ze sledovaných statistik ČR.
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IInnffoorrm
maaččnníí ssyyssttéém
m,, ttookk ddaatt
Systém je datově integrovaný, jednotný a je využíván všemi subjekty implementace OPPI.
Informační systém splňuje požadavky na bezpečnost uložených dat. IS zajistí sledování
následujících činností:
vedení evidence čerpání prostředků ze strukturálních fondů, které mají být kryty
prostředky SF a prostředky SR určenými na národní spolufinancování,
-

monitorování, hodnocení a kontrolu,

komunikaci s NOK a jeho prostřednictvím s Evropskou komisí a poskytování údajů do
monitorovací tabulky EK,
-

sledování údajů na úrovni příjemce,

-

propojení na relevantní systémy státní správy,

-

naplňování monitorovacích indikátorů.

Jednotný monitorovací systém zahrnuje celkem tři moduly:
1.
centrální modul (MSC 2007), jehož úlohou je zajištění monitorování, plánování, postup a
vyhodnocování operačních programů z hlediska věcného, finančního i procedurálního;
2.
výkonný modul (ISOP 7-13 v případě OPPI) pro účely monitorování konkrétních
programů, který zajišťuje výkonné činnosti přípravy a řízení programu, tj. zejména výběr
projektů, evidenci projektů, monitorování a hodnocení z věcného i finančního hlediska na úrovni
projektu a reportování. V působnosti MPO je instalován a provozován Zprostředkujícím
subjektem (CzechInvest);
3.
informační modul pro žadatele a příjemce podpory (eAccount v případě OPPI), který
usnadňuje zasílání žádostí projektů a kompletování připravených projektových žádostí;
informační modul je napojen na ostatní moduly informačního systému; modul bude také sloužit
pro další komunikaci s příjemci podpory při implementování projektu (žádost o platby,
reportování).
Systém ISOP 7-13 je součástí jednotného monitorovacího systému a od svých počátků je
budován tak, aby vyhověl plně požadavkům Metodiky monitoringu vydané MMR, která je
vodítkem pro všechny řídicí orgány v ČR v oblasti IS a monitorování, a přitom sloužil i
specifickým potřebám Řídicího orgánu OPPI na řízení tohoto operačního programu, resp.
jednotlivých vyhlášených programů podpory.
Systém ISOP 7-13 umožňuje prostřednictvím rozhraní tok požadovaných dat do centrálního
modulu a zajišťuje na všech úrovních implementace potřebná data pro řízení, monitorování a
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hodnocení programů a projektů včetně pravidelného sběru dat od příjemců pro účely sledování
pokroku realizace projektů.
Pro potřeby žadatelů a příjemců byla jako součást systému ISOP 7-13 vytvořena webová aplikace
eAccount, která umožňuje podávání žádostí a operativní komunikaci mezi příjemci a
zprostředkujícím subjektem. Současně jsou odtud předávána data od příjemců do ISOP-Centra,
což je další součást systému ISOP 7-13, ve které probíhá na úrovni zprostředkujícího subjektu a
řídicího orgánu zpracování dat získaných od příjemců.
Používání aplikace eAccount vede v porovnání s předchozím systémem k výrazné úspoře času na
straně žadatelů i implementační struktury. Dokumenty není nutné zasílat poštou (jen výjimečně u
velkoobjemových dokumentů, kde by scanování nebylo účelné) a veškerá komunikace může být
prováděna on-line. V roce 2007 došlo k vyhlášení 6 výzev, s čím souviselo i nasazení 6
registračních a 6 plných žádostí, do programů ROZVOJ, MARKETING, EKO-ENERGIE, ICT v
PODNICÍCH, POTENCIÁL, INOVACE. Byly dokončeny práce na modulu Hodnocení, který má
umožnit evidenci dokumentů a procesů v rámci hodnocení až do fáze vydání rozhodnutí
(plánované spuštění 3.1.2008). V druhé polovině roku se začaly připravovat zadání pro moduly
Platby, Monitoring, Kontroly. V roce 2008 se bude dále pokračovat s moduly Interní projekty,
Reporting.
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3. PRIORITNÍ OSA 1 – VZNIK FIREM
3.1 POPIS PRIORITNÍ OSY
Prioritní osa 1 – Vznik firem je v současné době zaměřena na podporu začínajícím podnikatelům.
Příjemci podpory budou z převážné části MSP.
3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1. PODPORA ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM
Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení motivace k podnikání vytvořením nabídky
zvýhodněného financování a zvýhodněných služeb k provozování podnikatelské činnosti.
Smyslem poskytované podpory je umožnit zahájení podnikání a realizace podnikatelských
záměrů drobným podnikatelům (podnikatelům vstupujícím do podnikání poprvé nebo s delším
časovým odstupem), orientujícím se zejména na realizaci projektů v oblasti nových technologií a
konkurenceschopných výrobků a služeb.
Cílem oblasti podpory je:
zlepšit přístup zejména začínajícím drobným podnikům k finančním nástrojům,
financovat realizaci podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým
odstupem vstupujících do podnikání,
zvýšit zájem o podnikání, usnadnit vstup novým subjektům do podnikání, odstranit
překážky při financování projektů začínajících podnikatelů a zvyšovat zaměstnanost.
V rámci Prioritní osy 1 je realizován program START, který navazuje na stejnojmenný úspěšný
program z Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006.
Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání
poprvé nebo s delším časovým odstupem. Podpora v rámci programu je realizována dvěma
formami, a to prostřednictvím poskytnutí bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky
s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.
3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2. VYUŽITÍ NOVÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Tato oblast podpory je zaměřena na zavedení nových finančních nástrojů, které by měly
napomoci řešit problematiku financování projektů s vysokou rizikovostí vyplývající z charakteru
příjemců o podporu a typů realizovaných projektů. V rámci této oblasti se předpokládá podpora
investic pro rozvoj malých a středních podniků pomocí rizikového kapitálu za využití finančních
nástrojů typu JEREMIE aj.
Finanční podpora má stimulovat schopnost samofinancování založenou na spolupráci
soukromého kapitálu a veřejných fondů, posílit pozici malých a středních podnikatelů a podpořit
tak jejich další rozvoj.
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Cílem oblasti podpory je:
vytvořit nabídku nástrojů financování projektů začínajících podnikatelů s minimálním
vlastním kapitálem umožňující realizaci drobnějších investičně zaměřených projektů s
důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely inovačně zaměřených
projektů v počáteční fázi rozvoje firem (seed a start-up),
aktivně podpořit rozvoj spin-off firem realizujících především výsledky výzkumu a
vývoje financovaného z veřejných i soukromých prostředků.
Tato oblast podpory má v rámci OPPI úzké vazby na oblasti podpory v dalších prioritních osách.
Jde především o vazbu na oblasti podpory v Prioritní ose 4 zaměřené na podporu inovací a
inovační aktivity podniků a na infrastrukturu pro inovace, tj. oblast podpory Platformy
spolupráce v Prioritní ose 5.
V rámci oblasti podpory 1.2 se uvažuje o využití nových finančních nástrojů ve spolupráci s EIB
popřípadě dalších zainteresovaných subjektů za účelem podpory malých a středních podnikatelů
v oblasti rozvoje inovativního prostředí.
3.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ A ANALÝZA POKROKU
Dnem 29. 6. 2007 vyhlásilo MPO časově omezenou výzvu I. pro podání žádosti o podporu do
programu START formou kontinuálního, časově omezeného příjmu žádostí.
Příjem žádostí o poskytnutí bezúročného úvěru a zvýhodněné záruky byl zahájen 2. 7. 2007 a byl
ukončen 31. 1.2008.
3.3 PŘEHLED FINANČNÍ ALOKACE PRO PRIORITNÍ OSU 1 – VZNIK FIREM NA
OBDOBÍ 2007-2013 (V EUR)
Tabulka č.15: Alokace pro Prioritní osu 1 (v EUR)
Prioritní osa/oblast
podpory

Alokace celkem
2007-2013
(v EUR)

Alokace 2007
(v EUR)

Vyčerpané a certifikované finanční
prostředky 2007 (v EUR)
Celkem
ERDF
Státní rozpočet

Prioritní osa 1

93 028 383

0

0

0

Oblast podpory 1.1

21 468 088

0

0

0

Oblast podpory 1.2

71 560 295

0

0

0

V roce 2007 bylo v programu START poskytnuto 39 úvěrů ve výši 936 tis. EUR.
V roce 2007 bylo v programu START poskytnuto 20 záruk s objemem podpory 208 tis. EUR.
Pro program START byla do
úvěrového fondu
k 31.12. 2007 převedena částka
20 mil. Kč / 758 tis.EUR , do záručního fondu částka 60 mil. Kč / 2 274 tis. EUR.
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Tabulka č.16: Sledování vývoje Prioritní osy 1
Prioritní osa/oblast
podpory

Přijaté Registrační
žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Stav k 31.12.2007
Schválené Registrační
žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Schválené Plné
žádosti
Objem
Počet
Počet
(tis.EUR)

Přijaté Plné žádosti
Objem
(tis.EUR)

Prioritní osa 1

4 624

202

4 624

202

4 624

202

1 250

67

Oblast podpory1.1

4 624

202

4 624

202

4 624

202

1 250

67

3.4 PŘEHLED POKROKU V RÁMCI HLAVNÍCH UKAZATELŮ PRIORITNÍ OSY 1
Tabulka č.17: Věcné indikátory Prioritní osy 1
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota*

2007

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Typ
indikátoru
380100
Core 7
výstup

Dosažená
Počet podpořených Počet
projektů přímé
podpořených
ISOP/ČMZRB Plánovaná
pomoci MSP
projektů
vzniku MSP
Výchozí

59

59

380210
výsledek

Počet firem,
Dosažená
které vznikly
Počet nově
Plánovaná
v důsledku ISOP/ČMZRB
založených firem
poskytnuté
Výchozí
fin. podpory

380300
(celkem)
Core 9
dopad
380301
(muži)
dopad
380302
(ženy)
dopad

4 000
0
3 000
0

Dosažená
Počet nově
vytvořených
pracovních míst
(MSP)**
Z toho:
- muži
- ženy

Hrubý počet
nově
vytvořených
pracovních
míst (FTE) v
důsledku
podpory

15 000
8 000
7 000

Plánovaná
ISOP
Výchozí

0

* ISOP 7 – 13 ve smyslu datových vět pro záruky a úvěry není prozatím funkční, údaje jsou bankou předávány elektronicky
**realizace projektů nebyla ve většině případů v roce 2007 ukončena , z uvedeného důvodu budou údaje vykázány až za rok
2008
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3.5 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
Pro zabezpečení cíle snížení rizikovosti projektů a se záměrem minimalizovat počet
nesrovnalostí byla od počátku posuzování žádostí podaných v rámci 1. výzvy uplatněna
zpřísněná kriteria výběru projektů při poskytování bezúročných úvěrů. Důvodem zpřísnění
výběru projektů bylo stanovení náročnějšího cíle v oblasti ztrátovosti poskytnutých úvěrů.
V návaznosti na tato omezení se zvýšil podíl zamítaných žádostí (cca 50 % žádostí zamítáno,
oproti cca 10 % v OPPP) a snížila se reálná absorpční schopnost programu.
Nová výzva k podání žádostí o podporu v programu START reflektující dosavadní zkušenosti s
realizací programu bude zahrnovat změnu podmínek programu a jeho orientace na podporu
formou záruk.
Kvantifikovat snížení absorpční schopnosti nelze, míru dopadu však ukazuje podíl zamítaných
žádostí.
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4. PRIORITNÍ OSA 2 – ROZVOJ FIREM
4.1 POPIS PRIORITNÍ OSY
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem obsahuje dvě oblasti podpory. První oblast se zaměřuje na podporu
realizace rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podniků, kterým brání nižší
vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená schopnost obstarat si zajištění úvěru v možnosti
získat externí zdroje financování prostřednictvím bankovních nástrojů. Druhá oblast podpory je
zaměřena na zlepšování technické vybavenosti podniků nákupem moderních technologií, včetně
informačních a komunikačních technologií (ICT), na podporu tvorby nových IS/ICT řešení a
aplikací a na rozvoj vybraných strategických služeb. Příjemci podpory budou z převážné části
MSP.
4.1.1 OBLAST PODPORY 2.1 BANKOVNÍ NÁSTROJE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
pomocí podpory poskytované na realizaci menších rozvojových podnikatelských projektů malých
podnikatelů s kratší historií, na realizaci podnikatelských projektů malých a středních podniků
zajišťujících jejich konkurenceschopnost nebo další expanzi. Smyslem poskytované podpory je
urychlit rozvoj malých a středních podniků schopných realizovat významnější projekty vedoucí
ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti nebo podniků schopných zapojit se do
subdodavatelských řetězců velkých podniků.
Daná oblast se dále zaměřuje na podporu podnikání v energetických službách a podporu
zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě použitím EPC („Energy Performance Contracting“, tj.
takovým způsobem financování akce, jehož základním principem je splácení realizovaného
projektu třetí straně ze smluvně zajištěných úspor nákladů energie).
Cílem oblasti podpory je:
• podpořit realizaci menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů
s kratší historií, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová
vybavenost nebo omezená možnost poskytnou zajištění úvěru,
• podpořit rozsáhlejší rozvojové podnikatelské projekty malých a především středních
podnikatelů se zaměřením na nákup technologií,
• usnadnit realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zajišťujících
zachování konkurenceschopnosti či další expanzi podniku, a to v případech, kdy poskytnutí
bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených možností poskytnutí dostatečného
jištění úvěru,
• cestou komplexní energetické služby zajistit snížení spotřeby energie a podpořit zvyšování
účinnosti při výrobě a spotřebě energie v zařízeních zákazníků, při využití formy EPC.
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V rámci této prioritní osy je realizován program PROGRES (zvýhodněné podřízené úvěry) a
program ZÁRUKA (záruky, záruka s finančním příspěvkem).
Program PROGRES je zaměřen na podporu ve formě podřízených úvěrů posilujících po dobu až
6 let kapitálové vybavení podnikatele. Příjemci mohou být pouze malí a střední podnikatelé.
Cílem programu je umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních
podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová
vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Program má zároveň pomocí
podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke
zvyšování zaměstnanosti.
Záměrem programu ZÁRUKA je s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s
finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských
projektů pouze malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak
konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz je kladen na podporu projektů malých
podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu, kde mohou podnikatelé využít možnost
záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.
4.1.2 OBLAST PODPORY 2.2 PODPORA NOVÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ, ICT A VYBRANÝCH
STRATEGICKÝCH SLUŽEB

Podpora nových výrobních technologií je realizována programem ROZVOJ, který navazuje na
stejnojmenný úspěšný program z Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006.
Zkušenosti z minulého programovacího období ukazují, že pro rozvoj a zvyšování
konkurenceschopnosti malých a středních podniků je potřeba i nadále směřovat podporu do
realizace investic v oblasti technické a technologické vybavenosti. Při poskytování tohoto typu
podpory je v Operačním programu Podnikání a inovace nově zohledňováno i regionální hledisko
(viz. usnesení vlády č. 560/2006).
Cílem programu ROZVOJ je podpořit ve vybraných regionech realizaci rozvojových
podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů týkajících se investic do nových
moderních technologií, přispívat k upevnění pozice takto podpořených podniků na trhu a tím
přispívat k udržení a růstu zaměstnanosti.
Podporovanými projekty v rámci této oblasti podpory jsou rozvojové projekty zaměřené na
nákup technologií s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující
efektivnost procesů. Jedná se především o nákup strojů, stavební náklady přímo související
s projektem a náklady na pořízení patentových licencí na know-how a nepatentových know-how.
K opatřením majícím bezprostřední vliv na zvyšování konkurenceschopnosti podniků
prostřednictvím snižování nákladů a zvyšování efektivity podnikatelských činností patří jak
zavádění a využívání ICT, tak využívání nabídky služeb s úzkou návazností na informační a
komunikační technologie. Proto v této oblasti podpory jsou podporovány rovněž aktivity
směřující do oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií a širšího uplatnění a
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využívání prvků ICT v podnicích a do rozvoje vybraných strategických služeb. V rámci
programu ICT V PODNICÍCH jsou podporovány aktivity zavádění a rozšiřování informačních
systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků, zavádění a rozšiřování informačních systémů
pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů, rozvoj a zdokonalování technické
infrastruktury a programového vybavení, zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji
nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií či zavádění a rozšiřování outsourcingu
informačních systémů nebo jejich částí v podnicích. V rámci programu ICT A STRATEGICKÉ
SLUŽBY je podporována tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center pro
návrh a implementaci IS/ICT, center sdílených služeb, center zákaznické podpory a center oprav
high-tech výrobků a technologií, a to formou dotace na úhradu části osobních nákladů pracovníků
na nově vytvořených pracovních místech nebo pořízení hmotného a nehmotného majetku
souvisejícího s realizací projektu.
4.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ A ANALÝZA POKROKU
Časově omezenou výzvu I. pro podání žádosti o podporu do programu PROGRES, formou
kontinuálního, časově omezeného příjmu žádostí, vyhlásilo MPO dnem 29. 6. 2007. Příjem
žádostí o podřízené úvěry byl zahájen 2. 7. 2007 a měl být ukončen 31. 12. 2008. Z důvodu
vysokého počtu přijatých žádostí o podporu překračující finanční možnosti zdrojů na realizaci
tohoto programu byl příjem žádostí o podporu v programu PROGRES ukončen dne 19. 10. 2007.
Časově omezená výzva I. pro podání žádosti o podporu do programu ZÁRUKA, kontinuální
formou, byla vyhlášena 29. 6. 2007. Příjem žádostí o poskytnutí záruky byl zahájen 2. 7. 2007 a
má být ukončen 31. 12. 2008.
K vyhlášení první výzvy programu ROZVOJ došlo dne 28. 2. 2007 a následně dne 25. 4. 2007
k vyhlášení programu ICT V PODNICÍCH. Výzva u obou těchto programů byla určena pouze
malým a středním podnikům. První výzva programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY byla
vyhlášena dne 2. 1. 2008.
Oproti Operačnímu programu Průmysl a podnikání byly žádosti o dotace nově podávány
výhradně přes internetovou aplikaci eAccount, a to ve dvou krocích: registrační a plná žádost.
Příjem registračních žádostí probíhal v programu ROZVOJ od 1. 3. 2007 do 31. 5. 2007. Ode dne
schválení registrační žádosti měli žadatelé 60 dní na podání plné žádosti, kterou bylo možné
podávat od 2. 5. 2007 do 31. 7. 2007. V programu ICT V PODNICÍCH probíhal příjem
registračních žádostí od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007. Plné žádosti byly přijímány od 1. 9. 2007 do
29. 12. 2007. Příjem registračních žádostí do programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY začal
3. 3. 2008.
Vyhlášení 2. výzev programů ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH se předpokládá ve druhé polovině
roku 2008.
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4.3 PŘEHLED FINANČNÍ ALOKACE PRO PRIORITNÍ OSU 2 – ROZVOJ FIREM NA
OBDOBÍ 2007-2013 (V EUR)
Tabulka č.18: Alokace pro Prioritní osu 2 (v EUR)
Prioritní osa/oblast
podpory

Alokace celkem
2007-2013
(v EUR)

Alokace 2007
(v EUR)

Vyčerpané a certifikované finanční
prostředky 2007 (v EUR)
Celkem
ERDF
Státní rozpočet

Prioritní osa 2

780 007 217

0

0

0

Oblast podpory 2.1
Oblast podpory 2.2

271 929 122
508 078 095

0
0

0
0

0
0

Pro programy ZÁRUKA a PROGRES byla do úvěrového fondu byla převedena částka
550 mil. Kč / 20 849 tis. EUR, do záručního fondu částka 700 mil. Kč / 26 535 tis. EUR.
V roce 2007 bylo v programu PROGRES poskytnuto 89 úvěrů ve výši 792,8 mil. Kč /30 mil.
EUR. Program se setkal s vysokým zájmem podnikatelů, které si vyžádalo pozastavení příjmu
žádosti .
V programu ZÁRUKA bylo poskytnuto 402 záruk s výší podpory 533,6 mil. Kč / 20,2 mil. EUR.
Objem poskytnutých záruk činil celkem 1 542 mil. Kč / 58,4 mil. EUR. V roce 2007 nebyl
ČMZRB příjem žádostí do programu ZÁRUKA přerušen a probíhal kontinuálně.
V rámci programu ROZVOJ bylo v roce 2007 přijato 691 registračních žádostí za zhruba
5 mld. Kč / 189,5 mil. EUR. Do konce termínu pro předložení plných žádostí bylo žadateli
předloženo 632 plných žádostí o poskytnutí dotace se souhrnnou nárokovanou dotací ve výši
téměř 4 552 mil. Kč / 172,5 mil. EUR, což více než 5x překračuje alokaci na výzvu v tomto roce
(30 mil. EUR). I přes omezení příjemců dotace na malé a střední podniky byl zájem o čerpání
prostředků z programu ROZVOJ vysoký. Již v prosinci roku 2007 se uskutečnily tři
hodnotitelské komise.
Pro program ICT V PODNICÍCH bylo v roce 2007 přijato celkem 426 registračních žádostí,
z nichž bylo schváleno 412 žádostí s požadovanou dotací ve výši necelé 1 mld. Kč /
37,9 mil. EUR. Do konce termínu pro předložení plné žádosti žadatelé předložili 324 plných
žádostí o poskytnutí dotace se souhrnnou nárokovanou dotací ve výši 752 mil. Kč /
28,5 mil. EUR, což je přibližně o 1/3 více než alokace na výzvu v tomto roce (500 mil. Kč /
19 mil. EUR).
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Tabulka č.19: Sledování vývoje Prioritní osy 2
Prioritní osa/oblast
podpory

Stav k 31.12.2007
Přijaté Registrační
Schválené Registrační
Přijaté Plné žádosti Schválené Plné žádosti
žádosti
žádosti
Objem
Počet Objem (tis.EUR) Počet Objem (tis.EUR) Počet Objem (tis.EUR) Počet
(tis.EUR)

Prioritní osa 2

358 719

2 005

346 058

1 954

311 978

1 761

53 184

531

Oblast podpory 2.1

131 274

888

131 274

888

110 917

805

53 184

531

Oblast podpory 2.2

227 445

1 117

214 784

1 066

201 061

956

0

0

4.4 PŘEHLED POKROKU V RÁMCI HLAVNÍCH UKAZATELŮ PRIORITNÍ OSY 2
Z důvodu prodloužení procesu schvalování již výše zmíněných strategických dokumentů nedošlo
v roce 2007 v rámci Prioritní osy 2 – Rozvoj firem ke schválení ani jedné žádosti o podporu
formou dotace. Níže uvedené indikátory proto nemohou ukazovat pokrok v žádné ze sledovaných
oblastí. Akce a pokrok uskutečněný v roce 2007 se tak projeví v roce následujícím.
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Tabulka č.20: Věcné indikátory Prioritní osy 2
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon

Měrná
jednotka

Název indikátoru

Zdroj

Hodnota*

2007

Dosažená
Počet podpořených Počet projektů
podporujících ISOP/ČMZRB Plánovaná
projektů
rozvoj firem
Výchozí

491**

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Typ
indikátoru
380100
Core 7
výstup

380211
výstup

382110
(celkem)
výstup
382111
(velké
podniky)
výstup
380611
výsledek
070100
(celkem)
dopad
070101
(muži)
dopad
070102
(ženy)
dopad

Počet firem, které
získaly podporu v
Počet
rámci
podpořených
projektů nákupu
firem
nových technologií

8 000
0

Dosažená
ISOP

Plánovaná
Výchozí

Počet projektů na
rozvoj ICT
Počet
podpořených
- z toho počet
projektů
projektů
rozvoje a
předložených
využívání ICT
velkými podniky

ISOP

Přírůstek přidané
hodnoty u
%
podpořených firem

ISOP

1 400
0

Dosažená
1 400
50

Plánovaná
Výchozí

0

Dosažená
Plánovaná
Výchozí

+ 10 %

+ 30 %

Dosažená
Počet nově
vytvořených
pracovních míst
Z toho:
- muži
- ženy

Hrubý počet
nově
vytvořených
pracovních
míst (FTE) v
důsledku
podpory

17 000
10 000
7 000

Plánovaná
ISOP
Výchozí

0

*vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první hodnoty
indikátorů k dispozici v roce 2009, v případě úvěrů a záruk nebyla v převážně části ukončena do konce roku 2007 realizace
projektů, údaje budou vykázány až za rok 2008
**hodnota z úvěrových a záručních programů
4.5 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
Během roku 2007 nedošlo při provádění Operačního programu Podnikání a inovace, Prioritní
osy 2 – Rozvoj firem v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č.
1083/2006 ke zjištění žádných nedostatků.

Strana 44 (celkem 75)

Za dílčí problém, který se při zahájení implementace OPPI v této prioritní ose objevil, lze
považovat posun harmonogramu hodnocení projektů, který byl způsoben schválením operačního
programu Evropskou komisí dne 3. prosince 2007, přičemž do tohoto data nebylo možno začít
přijaté projekty hodnotit. Dalším důvodem časového posunu bylo zavádění systému eAccount a
informačního systému ISOP-Centrum, které se neobešlo bez drobných zdržení. Nicméně všechny
tyto problémy byly průběžně řešeny.
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5. PRIORITNÍ OSA 3 – EFEKTIVNÍ ENERGIE
5.1 POPIS PRIO
ORITNÍ OSY
Prioritní osa 3 – Efektivní energie obsahuje jednu oblast podpory, jejímž cílem je stimulovat
aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních
primárních energetických zdrojů a podpořit začínající podnikatele v aktivitách vedoucích k
vyššímu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Podpora poskytovaná v rámci
této prioritní osy se zaměří na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie a na
výrobu elektřiny, tepla a paliva z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Příjemci
podpory jsou z převážné části MSP.
5.1.1 OBLAST PODPORY 3.1 ÚSPORY ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Tato oblast se zaměří na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a
obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma přímé podpory spaloven). Cílem
poskytování podpor je snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování
dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, omezit závislost české
ekonomiky na dovozu energetických komodit, snížit spotřebu fosilních primárních
energetických zdrojů a podporovat podnikatele v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie.
Záměrem je též využít významný potenciál energetických úspor a využití obnovitelných
zdrojů energie i ve velkých podnicích.
Je podporována výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené
z obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem
využití obnovitelných zdrojů energie. Dále je podporována modernizace stávajících zařízení
na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, zavádění a modernizace systémů
měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla a
využití ztrátové energie v průmyslových procesech.
Finanční rozdělení Prioritní osy 3 „Efektivní energie“: Na základě portfolia projektových
záměrů se předpokládá, že třetina finančních prostředků alokovaných na tuto prioritní osu
bude představovat podporu směrovanou na zvyšování energetických úspor a dvě třetiny
alokovaných finančních prostředků bude představovat podporu směrovanou na využití
obnovitelných zdrojů energie.
V současné době je podpora poskytována formou dotací.
5.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ A ANALÝZA POKROKU
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace došlo 25. 4. 2007 k vyhlášení 1. výzvy
programu Eko-energie, která byla určena pouze pro malé a střední podnikatele.
Na rozdíl od Operačního programu Průmysl a podnikání byly žádosti o dotace nově podávány
výhradně elektronicky přes internetovou aplikaci eAccount a to ve 2 krocích: registrační a
plná žádost. Příjem registračních žádostí probíhal od 1.6. do 31. 7. 2007 a příjem plných
žádostí od 1. 11. 2007 do 29. 2. 2008.
V roce 2007 bylo přijato 434 registračních žádostí na Využití obnovitelných a druhotných
energetických zdrojů a 145 registračních žádostí na Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a
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spotřebě energie v celkové výši cca 10,2 mld. Kč / 386 656 tis. EUR. Alokace na tuto výzvu
představuje 1,7 mld. Kč / 64 442 tis. EUR.
5.3 PŘEHLED FINANČNÍ ALOKACE PRO PRIORITNÍ OSU 3 – EFEKTIVNÍ
ENERGIE (V EUR)
Tabulka č.21: Alokace pro Prioritní osu 3 (v EUR)
Prioritní osa/oblast
podpory

Alokace celkem
2007-2013
(v EUR)

Prioritní osa 3
- Oblast podpory 3.1

286 241 181
286 241 181

Alokace 2007
(v EUR)

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky
2007 (v EUR)
Celkem
ERDF
Státní rozpočet
0
0

0
0

0
0

Začátek čerpání alokace se předpokládá v průběhu roku 2008.
Tabulka č.22: Sledování vývoje Prioritní osy 3
Prioritní osa/oblast
podpory

Přijaté
Registrační žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Stav k 31.12.2007
Schválené
Registrační žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Přijaté
Plné žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Schválené
Plné žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Prioritní osa 3

386 656

579

0

0

0

0

0

0

- Oblast podpory 3.1

386 656

579

0

0

0

0

0

0

Schvalování registračních žádostí začne v roce 2008.
5.3 PŘEHLED POKROKU V RÁMCI HLAVNÍCH UKAZATELŮ PRIORITNÍ OSY 3
Indikátory Prioritní osy 3 charakterizují výsledky podpořených projektů v oblasti efektivní
energie (obnovitelných zdrojů energie, úspor energie).
Uvedené cílové hodnoty v této prioritní ose jsou dány mnohem větší alokací zdrojů na tento
program oproti programovacímu období 2004 – 2006 a očekávanou vyšší absorpční kapacitou
vzhledem ke skutečnosti, že celá řada projektů nemohla být z důvodu nedostatku finančních
zdrojů v OPPP v letech 2004 – 2006 realizována.
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Tabulka č.23: Věcné indikátory Prioritní osy 3
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon
Typ
indikátoru
380100
(MSP)
Core 7
výstup
380102
(velké
podniky)
výstup

Název indikátoru

Počet podpořených
projektů efektivní
energie (MSP).
- z toho počet
projektů předložených
velkými podniky

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota*

2007

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Dosažená
Počet
podpořených
projektů

ISOP
Výchozí

362700
Lisabon
dopad

Výroba elektřiny z
OZE

Podíl výroby
elektřiny z
OZE na
celkové hrubé
spotřebě
elektřiny

364030
dopad

Úspora energie

tis. GJ

450
20

Plánovaná

0

Dosažená
Plánovaná
ČSÚ

ISOP

Výchozí
Dosažená
Plánovaná
Výchozí

9%
5%
(2005)
8 000
0

*vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první hodnoty
indikátorů k dispozici v roce 2009

5.4 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
V roce 2007 přešla zodpovědnost za administraci projektů z České energetické agentury na
agenturu CzechInvest.
Část projektových manažerů z agentury ČEA přešla na agenturu CzechInvest, ostatní dali
přednost ukončení pracovního poměru.
Z této situace (podstav pracovníků) vzniklo několik problémů (např. pozdější schvalování
registračních žádostí ze strany agentury), které se musely urychleně řešit. I z tohoto důvodu se
prodloužila lhůta na podávání plných žádostí z 31. 12. 2007 na 29. 2. 2008
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6. PRIORITNÍ OSA 4 – INOVACE
6.1 POPIS PRIORITNÍ OSY
Cílem Prioritní osy 4 – Inovace je posílit inovační aktivity podniků ve formě zavádění inovací
technologií, výrobků a služeb. K dosažení cíle této prioritní osy napomáhají 2 oblasti
podpory, a to oblast podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků a oblast podpory
4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, které jsou zaměřeny na:
-

podporu

technických

(inovace

produktů

a procesů)

a netechnických

inovací

(organizační a marketingové inovace) v podnicích, včetně rozvíjení jejich spolupráce
s výzkumnými a vývojovými organizacemi,
-

podporu budování vlastních kapacit podniků pro VaV a návazných aktivit, zejména
pak v sektoru MSP tak, aby se zvýšila inovační aktivita podniků a počet podniků, které
provádějí vlastní výzkum a vývoj.

-

komercializaci výsledků VaV, které mohou usměrnit, urychlit a zkvalitnit inovační
procesy směrem k vyšší konkurenční schopnosti sektoru průmyslu a služeb.

-

podporu aktivit spojených s ochranou práv průmyslového vlastnictví.

Příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty bez omezení velikosti, podpora by však
měla být z větší části zaměřena na MSP. V případě podpory patentových aktivit je podpora
zaměřena na MSP , veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a fyzické osoby.
Celá prioritní oblast má vazbu na OP Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI, v gesci
MŠMT) a je synergií s jeho oblastmi podpory 1.1, 2.1 a 3.1. Blízká spolupráce se projevuje
v bodové bonifikaci projektů a identifikaci věcného zaměření výzev, pro oblast podpory 4.2
pak také ve společném schvalování výzev, výběrových kritérií a indikátorů Monitorovacími
výbory OPPI a OP VaVpI, společnými hodnotitelskými komisemi, sdílením databází
externích hodnotitelů a sdílením dat o žadatelích a projektech.
6.1.1 OBLAST PODPORY 4.1. ZVYŠOVÁNÍ INOVAČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ
Tato oblast podpory je realizována programem INOVACE, který navazuje na stejnojmenný
úspěšný program z Operačního programu Průmysl a podnikání (2004-2006, opatření 2.2
Podpora inovací výrobků, technologií a služeb). Oproti svému předchůdci prodělal program
Inovace při přípravě na programovací období 2007-2013 řadu dílčích i významnějších změn,
jež odráží jeho postavení v rámci OPPI a tomu odpovídající alokaci i získané praktické
poznatky a zkušenosti. Zásadní novinkou v rámci programu je podpora ochrany práv
průmyslového vlastnictví, která je zajištěna formou vyhlašování samostatných výzev Inovaceprojekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Projekty tohoto typu snižují náklady na
právní ochranu práv průmyslového vlastnictví prostřednictvím patentů, průmyslových vzorů,
užitných vzorů a ochranných známek v ČR i v zahraničí.
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V rámci své druhé části (samostatně vyhlašovaná výzva Inovace–inovační projekt) program
podporuje realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků
a služeb (inovace produktu), či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb
(inovace procesu). Nad rámec těchto aktivit mohou malé a střední podniky žádat o podporu
i pro zavádění nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami či
veřejnými institucemi (organizační inovace) nebo na zavádění nových prodejních kanálů
(marketingová inovace).
6.1.2 OBLAST PODPORY 4.2. KAPACITY PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ
Oblast podpory 4.2, jež neměla v právě končícím OP Průmysl a podnikání svého předchůdce,
je reakcí na stále vzrůstající potřebu podniků realizovat vlastní výzkum, vývoj a inovaci, a to
s pomocí vlastních kapacit.
Tato oblast podpory je realizována zcela novým programem POTENCIÁL zaměřeným právě
na podporu zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Nově vybudovaná, resp. rozšířená výzkumně
inovační centra (oddělení) by měla přispívat k zavádění technologicky nových nebo
inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií, pokud existuje
reálný předpoklad jejich užití ve výrobě. Malé a střední podniky mohou kromě podpory na
investiční vybavení využít také možnosti podpory na úhradu vybraných provozních nákladů
centra.
Cílem programu je kromě zvýšení počtu podnikatelských subjektů provádějících vlastní
výzkum, vývoj a inovaci také napomoci k prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů
s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbě kvalifikovaných pracovních míst, zlepšení
podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje
a trvalému zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
6.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ A ANALÝZA POKROKU
I přes zpoždění při schvalování základních strategických dokumentů - Národního
strategického referenčního rámce a Operačního programu Podnikání a inovace - došlo
z rozhodnutí Řídicího orgánu OPPI dne 25. 4. 2007 k vyhlášení programů podpory Inovaceinovační projekt a Potenciál realizujících oblasti podpory 4.1 a 4.2. Výzvy byly u obou
programů podpory určeny pouze malým a středním podnikům.
Oproti OPPP byly žádosti o nevratné dotace nově podávány přes internetovou aplikaci
eAccount, a to ve dvou krocích: registrační a plná žádost. Příjem registračních žádostí
probíhal pro program Inovace-inovační projekt od 1. 6. 2007 do 30. 9. 2007, pro program
Potenciál pak od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2007. Ode dne schválení registrační žádosti měl žadatel
90 dní na podání plné žádosti, které byly přijímány od 1. 9. 2007 do 30. 11. 2007 pro program
Inovace-inovační projekt, resp. pro program Potenciál do 31. 1. 2008.
Z rozhodnutí Řídicího orgánu bylo u obou programů prodlouženo období pro podávání
plných žádostí, a to o jeden měsíc. U programu Potenciál došlo oproti původnímu plánu
k prodloužení také u příjmu registračních žádostí, a to rovněž o jeden měsíc.
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V průběhu první poloviny roku 2008 by mělo dojít k vyhodnocení všech podaných žádostí a k
zahájení čerpání u jednotlivých projektů.
K 2. 1. 2008 proběhlo vyhlášení 1. výzvy programu Inovace – projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví a 2. výzvy programu Potenciál. Vyhlášení 2. výzvy programu
Inovace – inovační projekt se předpokládá v první polovině roku 2008.
Přehled alokace v rámci Prioritní osy 4 – Inovace v roce 2007 je znázorněn v níže uvedené
tabulce:
6.3 PŘEHLED FINANČNÍ ALOKACE PRO PRIORITNÍ OSU 4 – INOVACE NA
OBDOBÍ 2007-2013 (V EUR)
Tabulka č.24: Alokace pro Prioritní osu 4 (v EUR))
Prioritní osa/oblast
podpory

Alokace celkem
2007-2013
(v EUR)

Prioritní osa 4
- Oblast podpory 4.1
- Oblast podpory 4.2

800 182 644
500 922 066
299 260 578

Alokace 2007
(v EUR)

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky
2007 (v EUR)
Celkem
ERDF
Státní rozpočet
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Pozn.: Míra spolufinancování vztahována k veřejným zdrojům. Kurz platný k měsíci prosinci 2007 – 26,38 Kč/EUR. Alokace
v Kč: oblast podpory 4.1 - 1 500 mil., oblast podpory 4.2 - 900 mil.

K 31. 12. 2007 bylo v rámci Prioritní osy 4 – Inovace předloženo celkem 399 projektů
splňujících podmínky přijatelnosti v objemu 6, 751 mld Kč / 255 914 tis. EUR. Na základě
podaných projektů lze konstatovat, že podnikatelská veřejnost má o oblasti podpory v této
prioritní ose zájem, který neustále roste.
Tabulka č.25: Sledování vývoje Prioritní osy 4
Prioritní osa/oblast
podpory

Přijaté
Registrační žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Stav k 31.12.2007
Schválené
Registrační žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Přijaté
Plné žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Schválené
Plné žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Prioritní osa 4

334 799

509

255 914

399

137 263

223

0

0

- Oblast podpory 4.1

209 212

317

151 555

239

130 023

209

0

0

- Oblast podpory 4.2

125 587

192

104 359

160

7 240

14

0

0

Nejžádanějším je program podpory Inovace-inovační projekt realizující oblast podpory 4.1
Zvyšování inovační výkonnosti podniků. V roce 2007 bylo celkem přijato 317 registračních
žádostí, z nichž bylo schváleno 239 žádostí s požadovanou dotací ve výši zhruba 4 mld. Kč /
151 555 tis. EUR, do konce termínu pro předložení plné žádosti bylo žadateli předloženo 209
plných žádostí o poskytnutí dotace se souhrnnou požadovanou dotací ve výši 3,430 mld. Kč /
130 023 tis. EUR, což více než jedenkrát překračuje alokaci na výzvu v tomto roce (1,5 mld.
Kč / 56 861 tis. EUR). I přes omezení příjemců dotace na malé a střední podniky byl zájem
o čerpání prostředků z programu Inovace – inovační projekt vysoký.
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Zcela jinou startovací pozici měl nově vyhlášený program podpory Potenciál (oblast podpory
4.2). Dle výsledků získaných v roce 2007 lze však již nyní prohlásit, že svým zaměřením
zasáhl správnou cílovou skupinu žadatelů. Na alokaci pro 1. výzvu bylo v roce 2007 původně
určeno 600 mil.Kč / 22 745 tis. EUR, vzhledem ke značnému ohlasu došlo v měsíci listopadu
2007 ke zvýšení alokace na výsledných 900 mil. Kč / 34 117 tis. EUR a současně s tím
i k prodloužení příjmu registračních žádostí do 31. 12. 2008. Celkem bylo předloženo 192
registračních žádostí v objemu cca 3,3 mld. Kč / 125 587 tis. EUR, z nichž bylo schváleno
160 registračních žádostí s požadovanou dotací 2,8 mld. Kč / 104 359 tis. EUR. Plných
žádostí bylo do konce roku 2007 (příjem plných žádostí pokračoval do 31. 1. 2008) celkem
14, s požadovanou dotací cca 190,5 mil. Kč / 7 240 tis. EUR.
6.4 PŘEHLED POKROKU V RÁMCI HLAVNÍCH UKAZATELŮ PRIORITNÍ OSY 4
Z důvodu prodloužení procesu schvalování již výše zmíněných strategických dokumentů
nedošlo v roce 2007 v rámci Prioritní osy 4 – Inovace k vydání žádného Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Níže uvedené indikátory proto nemohou ukazovat pokrok v žádné ze
sledovaných oblastí. Akce a pokrok uskutečněný v roce 2007 se tak projeví v roce
následujícím.
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Tabulka č.26: Věcné indikátory Prioritní osy 4
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon
Typ
indikátoru
110100
(celkem)
Core 4
výstup
110101
(velké
podniky)
výstup

381621
výsledek

381501
dopad

381611
dopad

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota*

2007

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Dosažená
Počet podpořených
projektů VaV, inovací
Počet
a patentů
podpořených
- z toho počet
projektů
projektů předložených
velkými podniky
Podíl z
prodeje
vlastních
Podíl z tržeb
inovovaných
inovovaných
výrobků a
produktů na
služeb a tržeb
celkových tržbách u
z prodeje
podpořených firem
vlastních
výrobků a
služeb v %
Výdaje na
inovace
Výdaje na inovace v vyvolané
podnikatelském
inovačními
sektoru
aktivitami v
mld. Kč
běžných cen
Podíl inovujících
Podíl firem s
ekonomických
inovací
subjektů v
produktu nebo
podnikatelském
procesu v %
sektoru

1 650
120

Plánovaná
ISOP
Výchozí

0

Dosažená
Plánovaná

25 %

ISOP
Výchozí

10 %

Dosažená
Plánovaná
ČSÚ
Výchozí

ČSÚ

+ 30 %
46,7
(2004)

Dosažená
Plánovaná
Výchozí

45 %
33 %
(2003)

*vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první hodnoty
indikátorů k dispozici v roce 2009

6.5 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
Během roku 2007 nedošlo při provádění Operačního programu Podnikání a inovace, Prioritní
ose 4 – Inovace v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č.
1083/2006 ke zjištění žádných závažných problémů.
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7. PRIORITNÍ OSA 5 - PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
7.1 POPIS PRIORITNÍ OSY
Cílem Prioritní osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace je vytvoření vhodného prostředí pro
vznik a rozvoj inovačního podnikání. K dosažení cíle této prioritní osy napomáhají 3 oblasti
podpory, a to oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských
zdrojů a 5.3 Infrastruktura pro podnikání, které jsou zaměřeny na:
vytváření potřebné infrastruktury pro začínající podnikatele (zejména v případech
inovačně orientovaných projektů) v podobě podnikatelských inkubátorů, na
rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávacími
institucemi a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje s cílem podpořit a urychlit
inovační procesy v podnicích. V jejím rámci jsou podporovány především všechny
formy efektivní kooperace mezi podniky, zejména mezi MSP, a dalšími subjekty,
na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových uskupení (klastrů),
technologických platforem a dále na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje
subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace
(zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků, center pro transfer
technologií),
na tvorbu kvalitní infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
v podnikové sféře a v institucích poskytujících služby pro podnikatelské subjekty
v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců,
na zkvalitnění infrastruktury pro podnikání, zejména formou vytváření a rozvoje
podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů, regenerace tzv.
brownfields a rekonstrukce zastaralých a nefunkčních nemovitostí s jejich
přeměnou na moderní průmyslové objekty.
Příjemci podpory mohou být v rámci všech oblastí podpory podnikatelské subjekty bez
omezení velikosti (podpora by však měla být z větší části zaměřena na MSP) a územní
samosprávné celky. V rámci oblasti podpory 5.1 mohou být příjemci rovněž sdružení
podnikatelů, podnikatelská seskupení, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní
vzdělávací instituce, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti a agentura
CzechInvest. V oblasti podpory 5.2 mohou kromě výše uvedených žádat o podporu také
sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky a jimi zřizované
a zakládané organizace, veřejné výzkumné instituce, soukromé vzdělávací instituce10 a
neziskové organizace. V oblasti podpory 5.3 mohou být žadateli rovněž organizace zřizované
a zakládané územními samosprávami.
Oblast podpory 5.1 má vazbu na OP Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI, v gesci
MŠMT) a je synergií s jeho oblastmi podpory 1.1, 2.1 a 3.1. Blízká spolupráce se projevuje
v bodové bonifikaci projektů a identifikaci věcného zaměření výzev, ve společném
schvalování výzev, výběrových kritérií a indikátorů Monitorovacími výbory OPPI a OP
VaVpI, společnými hodnotitelskými komisemi, sdílením databází externích hodnotitelů
a sdílením dat o žadatelích a projektech. Na oblast podpory 5.2 navazuje podpora
10

Vzdělávací instituce vzdělávající mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech a
odvětvích s prokazatelnou praxí ve vzdělávání.
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vzdělávacích aktivit v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ, v gesci MPSV), na
jehož realizaci MPO spolupracuje.
7.1.1 OBLAST PODPORY 5.1. PLATFORMY SPOLUPRÁCE
Tato oblast podpory, realizovaná programy Spolupráce a Prosperita, je zaměřena na podporu
spolupráce podniků, vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí a komunální sféry na
regionální i nadregionální úrovni s možností podpory i mezinárodní spolupráce nových
i existujících uskupení. Zejména jsou podporovány projekty identifikace, zakládání a rozvoje
klastrů a technologických platforem.
Převládajícím zaměřením této oblasti podpory je tvorba infrastruktury pro rozvoj spolupráce
především v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, internacionalizace, transferu know-how
a podpora konkrétních projektů společně realizovaného průmyslového výzkumu a vývoje
podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.
V rámci programu Spolupráce bude podporováno několik typů kooperačních seskupení
a kooperační projekty těchto seskupení v rámci volnějších forem spolupráce. Podpora formou
dotace tak bude směřovat do vytváření a rozvoje regionálně koncentrovaných odvětvových
seskupení podnikatelských subjektů a podpůrných institucí včetně výzkumných
a vzdělávacích subjektů, tj. klastrů. V rámci této oblasti budou podporovány i technologické
platformy, a to jak vznik a rozvoj národních technologických platforem a propojení veřejného
a soukromého sektoru v oblasti VaV ve strategicky významných technologických oblastech
(ve vazbě na OP VpK a OP VaVpI), tak zapojování českých výzkumných institucí a podniků
do mezinárodních technologických platforem.
Podpora poskytovaná v rámci programu Prosperita bude směřovat do rozvoje infrastruktury
pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace se zaměřením na transfer technologií mezi subjekty
inovačního prostředí, na podporu přímých vazeb mezi výzkumnými institucemi
a podnikatelskou sférou.
Podporován bude proces zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů,
center transferu technologií, vznik sítí Business Angels a vznik a rozvoj vědeckotechnických
parků vytvářejících podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem
(zejména typu start-up a spin-off) zaměřených na realizaci nových technologií
a konkurenceschopných výrobků a služeb.
7.1.2 OBLAST PODPORY 5.2. INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Podpora v rámci této oblasti je zaměřena na zlepšení podmínek pro vzdělávání a rozvoj
klíčových dovedností v oblasti dalšího profesního růstu lidských zdrojů podnikatelských
subjektů.
Cílem této oblasti podpory, realizované programem Školicí střediska, je prostřednictvím
zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností
a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost
podniků a podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech a rovněž i zaměstnatelnost
jednotlivců v souladu s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací,
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výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacit a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu
k efektivitě a kvalitě výroby či služeb.
Rozvojem infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů bude v rámci potřeb sektorů zajištěno
další udržování, prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnanců i zaměstnavatelů,
dále pak jejich manažerských, technických, jazykových a dalších dovedností.
Na tuto podporu v oblasti infrastruktury pro vzdělávání navazuje podpora vzdělávacích aktivit
v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ, v gesci MPSV), na jehož realizaci se
MPO podílí.
Podpora programu Školicí střediska je zaměřena na zvýšení kapacit určených pro vzdělávání
v jednotlivých podnikatelských subjektech, případně i vzdělávacích organizacích a na
vybavení těchto školicích zařízení odpovídající technikou, čímž dojde ke zlepšení podmínek
pro školení a vzdělávání pracovníků na všech úrovních. Podporovanými aktivitami jsou
výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení infrastruktury určené pro
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů v programem specifikovaných
sektorech (NACE).
Program navazuje na obdobný program realizovaný v rámci Operačního programu Průmysl
a podnikání (2004-2006), v novém programovacím období 2007-2013 došlo zejména ke
změnám v oblasti možných příjemců podpory – a to rozšířením jednotlivých právních forem.
7.1.3 OBLAST PODPORY 5.3. INFRASTRUKTURA PRO PODNIKÁNÍ
V rámci této oblasti, realizované programem Nemovitosti, je podpora zaměřena na zkvalitnění
infrastruktury pro podnikání. Konkrétně jde o podporu rozvoje nemovitostí pro podnikání
včetně související infrastruktury, zahrnujících zejména výstavbu a další rozvoj existujících
průmyslových parků a výstavbu hal při prioritním využití pozemků a objektů typu
brownfields. Uvedená oblast se rovněž zaměřuje na podporu znalostní a informační báze pro
rozvoj regionální podnikatelské infrastruktury a na podporu podnikání v oblasti rozvoje trhu
podnikatelských nemovitostí, a to formou školení odborníků v oblasti rozvoje trhu
podnikatelských nemovitostí a zajištění přípravy jednotlivých projektů podnikatelských
nemovitostí a regionální infrastruktury a vytváření informačních systémů určených pro
evidenci a podporu rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí. Podporovanými aktivitami jsou
Projekt přípravy zóny, Projekt výstavby nájemního objektu, Projekt rekonstrukce objektu
a Projekt vyhotovení projektové dokumentace.
7.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ A ANALÝZA POKROKU
Z důvodu zpoždění schvalování základních strategických dokumentů - Národního
strategického referenčního rámce a Operačního programu Podnikání a inovace – a u programů
Prosperita a Nemovitosti také z důvodů notifikačního procesu Evropské komise, nedošlo
z rozhodnutí Řídicího orgánu OPPI v roce 2007 k vyhlášení žádného z programů podpory
realizujících Prioritní osu 5. První výzvy k předkládání projektů v rámci programů podpory
Spolupráce, Prosperita, Školicí střediska a Nemovitosti budou vyhlášeny v průběhu roku
2008.
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7.3 PŘEHLED FINANČNÍ ALOKACE PRO PRIORITNÍ OSU 5– PROSTŘEDÍ PRO
PODNIKÁNÍ A INOVACE
Přehled finanční alokace pro Prioritní osu 5– Prostředí pro podnikání a inovace na období
2007-2013 (v EUR) a přehled stavu přijatých žádostí v rámci této prioritní osy je znázorněn
v následujících tabulkách:
Tabulka č.27: Alokace pro Prioritní osu 5 (v EUR)
Prioritní osa/oblast
podpory

Alokace celkem
2007-2013
(v EUR)

Prioritní osa 5
- Oblast podpory 5.1
- Oblast podpory 5.2
- Oblast podpory 5.3

1 266 617 226
618 996 554
178 900 738
468 719 934

Alokace 2007
(v EUR)

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky
2007 (v EUR)
Celkem
ERDF
Státní rozpočet
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Tabulka č.28: Sledování vývoje Prioritní osy 5
Prioritní osa/oblast
podpory

Stav k 31.12.2007
Přijaté
Schválené
Registrační žádosti
Registrační žádosti
Objem
Počet Objem (tis.EUR) Počet
(tis.EUR)

Přijaté
Plné žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Schválené
Plné žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Prioritní osa 5

0

0

0

0

0

0

0

0

- Oblast podpory 5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

- Oblast podpory 5.2

0

0

0

0

0

0

0

0

- Oblast podpory 5.3

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4 PŘEHLED POKROKU V RÁMCI HLAVNÍCH UKAZATELŮ PRIORITNÍ OSY 5
Z důvodu prodloužení procesu schvalování již výše zmíněných strategických dokumentů
nedošlo v roce 2007 v rámci Prioritní osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace ke
schválení ani jedné žádosti o podporu. Níže uvedené indikátory proto nemohou ukazovat
pokrok v žádné ze sledovaných oblastí. Akce a pokrok uskutečněný v roce 2007 se tak projeví
v roce následujícím.
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Tabulka č.29: Věcné indikátory Prioritní osy 5
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota*

Počet
podpořených ISOP
projektů

Dosažená

2007

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Typ
indikátoru
382120
výstup
110200
(celkem)
Core 5
výstup
110201
(velké
podniky)
výstup
382154
výstup

Počet podpořených
projektů pro rozvoj
infrastruktury pro
podnikání

Počet projektů podpory
vzniku a rozvoje
kooperace podniků
Počet
a výzkumných institucí podpořených ISOP
- z toho počet projektů projektů
předložených velkými
podniky
Počet nově vzniklých
center pro transfer
technologií a vědeckotechnických parků

Počet
vzniklých
center a
parků
Objem
nových
kapacit
vzniklých
podporou v
tis. m2
Počet nově
vzniklých
míst pro
školení

382115
výsledek

Investičně připravené
podnikatelské plochy
a objekty

382125
výsledek

Přírůstek kapacit pro
vzdělávací aktivity

382121
výstup

Počet nově vzniklých
Počet
inkubátorů

Plánovaná
Výchozí

380
0

Dosažená
640
300

Plánovaná
Výchozí

0

Dosažená
ISOP

Plánovaná
Výchozí

40
0

Dosažená
Plánovaná

800

ISOP
Výchozí

0

Dosažená
ISOP

Plánovaná
Výchozí

9 000
0

Dosažená
ISOP

Plánovaná
Výchozí

40
0

*vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první hodnoty
indikátorů k dispozici v roce 2009

7.5 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
Během roku 2007 nedošlo při provádění Operačního programu Podnikání a inovace, Prioritní
osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d)
bodu i) nařízení (ES) č. 1083/2006 ke zjištění žádných závažných problémů.
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8. PRIORITNÍ OSA 6 – SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
8.1 POPIS PRIORITNÍ OSY
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání obsahuje dvě oblasti podpory. První oblast se
zaměřuje na podporu nabídky kvalitních poradenských služeb a jejich využití podnikatelskými
subjekty, zejména malými a středními podniky, ale i ostatními subjekty v souvislosti se
zaváděním inovací, zvyšováním konkurenceschopnosti, zakládáním a rozvojem podniků. V
rámci této oblasti bude rovněž podporováno systematické sledování a selektivní sektorové
technicko-ekonomické vyhodnocování dostupných informací o aplikaci nových poznatků VaV a
inovačních procesů a aspektů jejich uvádění do průmyslové praxe, včetně informací o nejlepších
formách podnikání a obecně o metodách a systémech managementu uplatňovaných ve světě a v
České republice.
Druhá oblast podpory je zaměřena na podporu vzdělávacích, asistenčních a informačních služeb
a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu, marketingovou připravenost malých a středních
podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a na zvyšování kvality
prezentace České republiky v zahraničí prostřednictvím realizace společných účastí podniků na
veletrzích, výstavách a misích, výjimečně i na nejvýznamnějších mezinárodních veletrzích
pořádaných v ČR.
8.1.1 OBLAST PODPORY 6.1 PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB
Cílem této oblasti podpory je rozvíjet kvalitní a profesionální síť poradenských služeb pro
podnikání a inovace, včetně informací o vývoji podnikání a inovací ve světě a v České republice.
zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro
malé a střední podniky (MSP) a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti,
vytvoření systému pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv
na inovační aktivitu ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost.
Na podporu poradenských služeb je zaměřen program PORADENSTVÍ. Program má 4
specifické aktivity:
1. udržování a rozvoj Národního registru poradců jako zdroje kompetentních poradců
schopných poskytovat kvalitní poradenské služby podnikatelům v ČR
2. podporu poradenských služeb pro MSP
3. poskytování dotovaných informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro malé a
střední podniky prostřednictvím Regionální informační a poradenské infrastruktury
4. analýzy světových i českých

rozvojových trendů

majících vliv na inovační aktivitu

ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost.
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8.1.2 OBLAST PODPORY 6.2. PODPORA MARKETINGOVÝCH SLUŽEB
Cílem této oblasti podpory je zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků na
zahraničních trzích a snižovat náklady související s jejich vstupem na tyto trhy.
snížení nákladů souvisejících se vstupem MSP na zahraniční trhy,
zvýšení marketingové připravenosti MSP,
podpora prezentace výrobních podniků a poskytovatelů služeb na zahraničních
veletrzích a výstavách specializovaného charakteru,
zlepšení celkové prezentace České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách
v zahraničí.
Podporu marketingových služeb realizuje program MARKETING Operačního programu
Podnikání a inovace 2007 – 2013.
Cílem programu MARKETING je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a
středních podniků se sídlem v ČR. Program má 4 specifické aktivity:
1. individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup na zahraniční trhy,
2. společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí schválených MPO pro
příslušné období,
3. oborové a katalogové prezentace realizované agenturou CzechTrade podporující zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky ČR na zahraničních trzích,
4. rozvoj služeb agentury CzechTrade v oblasti mezinárodního obchodu (Internacionalizace).
8.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ A ANALÝZA POKROKU
V rámci přípravy programu PORADENSTVÍ byly v roce 2007 stanoveny dvě základní aktivity
a to podpora poradenských služeb pro MSP a poskytování dotovaných informačních,
poradenských a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky prostřednictvím Regionální
informační a poradenské infrastruktury. V současné době probíhají intenzívní práce na přípravě
návrhu první výzvy pro Dotované poradenské služby. Dalším úkolem bude zpracování projektu a
zadávacích dokumentací výběrových řízení pro Regionální poradenskou a informační
infrastrukturu.
Dne 28. února 2007 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první kolo výzvy k podání
žádosti o podporu v programu MARKETING formou kontinuálního, avšak časově omezeného
příjmu žádostí. Alokace pro první kolo výzvy činila 7 500 tis. EUR (cca 200 mil. Kč). Příjem
elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. března 2007
prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Registrační žádost bylo ze strany žadatele možné
odeslat do 31. 12. 2007. K tomuto datu bylo evidováno 879 registračních žádostí o celkovém
objemu 581,7 mil. Kč / 22 051 tis. EUR.
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Zde je nutno zmínit, že příjem registračních žádostí probíhal vcelku plynule, kromě měsíců
listopadu a prosince, které byly provázeny zvýšenou aktivitou žadatelů při podávání
registračních žádostí (za měsíc prosinec bylo přijato 359 registračních žádostí).
Příjem plných žádostí byl zahájen 16. 4. 2007. K 31. 12. 2007 bylo přijato 439 plných žádostí o
celkovém objemu 264, 8 mil. Kč / 10 038 tis. EUR.
Již v prosinci roku 2007 se uskutečnily dvě hodnotitelské komise, při kterých bylo vyhodnoceno
celkem 37 projektů. Všechny projekty programu MARKETING je z hlediska doby platnosti
příslušných legislativních nařízení ES nutné vyhodnotit do konce května 2008.
8.3 PŘEHLED FINANČNÍ ALOKACE PRO PRIORITNÍ OSU 6 – SLUŽBY PRO
ROZVOJ PODNIKÁNÍ NA OBDOBÍ 2007-2013 (V EUR)
Tabulka č.30: Alokace pro Prioritní osu 6 (v EUR)
Prioritní osa/oblast
podpory

Alokace celkem
2007-2013
(v EUR)

Alokace 2007
(v EUR)

Vyčerpané a certifikované finanční
prostředky 2007 (v EUR)
Celkem
ERDF
Státní rozpočet

Prioritní osa 6

246 525 217

0

0

0

Oblast podpory 6.1
Oblast podpory 6.2

161 010 664
85 514 553

0
0

0
0

0
0

Tabulka č.31: Sledování vývoje Prioritní osy 6
Prioritní osa/oblast
podpory
Prioritní osa 6

Přijaté Registrační
žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Stav k 31.12.2007
Schválené Registrační
žádosti
Objem
Počet
(tis.EUR)

Schválené Plné
žádosti
Objem
Počet
Počet
(tis.EUR)

Přijaté Plné žádosti
Objem
(tis.EUR)

22 051

879

14 746

591

10 038

439

656

37

Oblast podpory 6.1

0

0

0

0

0

0

0

0

Oblast podpory 6.2

22 051

879

14 746

591

10 038

439

656

37
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8.4 PŘEHLED POKROKU V RÁMCI HLAVNÍCH UKAZATELŮ PRIORITNÍ OSY 6
Tabulka č.32: Věcné indikátory Prioritní osy 6
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon

Název indikátoru

Měrná jednotka Zdroj

Hodnota*

2007

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Typ
indikátoru
Počet podpořených
projektů
poradenských služeb
pro rozvoj podnikání.
-z toho počet
382131
podpořených projektů
(inovační
v oblasti inovačního
poradenství)
poradenství
výstup
382130
(celkem)
výstup

382133
(celkem)
výstup

Počet
podpořených
projektů
Počet projektů
zaměřených na
podporu
implementace
světových
inovačních trendů

Dosažená

ISOP

Výchozí

ISOP

383125
výstup

Počet účastí na
specializovaných
veletrzích a výstavách

ISOP

380611
výsledek

Přírůstek přidané
hodnoty u
podpořených firem

Počet

%

0

Dosažená

Počet podpořených
projektů
Počet projektů
marketingové
výrobních
prezentace v zahraničí podniků a
- z toho počet
poskytovatelů
projektů předložených služeb
velkými podniky

382134
(velké
podniky)
výstup

860
50

Plánovaná

Výchozí

ISOP

2 000
300

Plánovaná

Dosažená
Plánovaná
Výchozí
Dosažená
Plánovaná
Výchozí

0

1 750
0
+ 30 %
9%

*vzhledem ke skutečnosti, že vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zahájeno až v roce 2008, budou první hodnoty
indikátorů k dispozici v roce 2009

8.5 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
K JEJICH ODSTRANĚNÍ
Během přípravy programu PORADENSTVÍ v rámci OPPI se zatím neobjevily závažněji
problémy, neboť realizace programu je teprve v počátcích. Do budoucna však bude nutné vyřešit
mechanismus kontroly provedených služeb v obou aktivitách a zejména kontrolu 100%
dotovaných služeb a jejich fakturaci v rámci RIPI – část informační služby.
Posun harmonogramu hodnocení projektů MARKETING byl způsoben schválením programu
Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.
Dalším důvodem časového posunu bylo zavádění systému eAccount a informačního systému
ISOP-Centrum, které se neobešlo bez problémů. Všechny problémy byly průběžně řešeny.
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9. VELKÉ PROJEKTY
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace nebyl zatím indikován žádný velký projekt.
10. TECHNICKÁ POMOC
V rámci Prioritní osy 7 -Technická pomoc mohou být financovány dle článku 46 obecného
nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti takové aktivity operačního programu,
které jsou zaměřeny na jeho přípravu, řízení, implementaci, monitorování, hodnocení, publicitu a
kontrolu. Z prostředků technické pomoci OPPI budou rovněž hrazeny náklady spojené se
zasedáním hodnotitelských komisí a Monitorovacího výboru a dále aktivity spojené s potřebou
posílit administrativní kapacity pro provádění pomoci ze strukturálních fondů EU.
Jde o veškeré potřebné podpůrné aktivity prováděné Řídícím orgánem Operačního programu
Podnikání a inovace a subjekty implementační struktury s cílem zvýšit účinnost prováděné
podpory. Příjemci podpory poskytované v rámci této prioritní osy budou Řídící orgán OPPI –
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, agentura CzechInvest.
Na Prioritní osu 7 - Technická pomoc bylo vyčleněno 2,95 % alokace OPPI, tzn., že alokace na
činí 105 412 892 EUR (SF a SR).
V roce 2007 bylo na Technickou pomoc vynaloženo celkem 1 313 153 EUR. Tyto prostředky se
týkají zejména odměňování zaměstnanců (včetně zákonného pojištění), kteří se podílejí na
přípravě, výběru, hodnocení a monitorování programu, auditech a kontrolách za účelem zvýšení
absorpční kapacity řídící struktury OPPI. Další významné uznatelné náklady se týkaly
propagace, publicity, inzerce a informativních akcí, neboť považujeme za velmi důležité
informovat podnikatelskou veřejnost o možnostech získání dotací z programů nového
programovacího období.
Tabulka č.33: Věcné indikátory Prioritní osy 7
Kód NČI
Kód EU /
Lisabon

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Zdroj

Hodnota

2007

Dosažená

0

Cílová
hodnota
2015

Celkem

Typ
indikátoru
480500
výstup

481100
výstup

Počet evaluačních
studií

Počet realizovaných
seminářů

Počet
studií

Počet
seminářů

ISOP

ISOP

Plánovaná

15

Výchozí

0

Dosažená

15

Plánovaná
Výchozí

650
0
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11. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE
11.1 INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY OPPI
11.1.1 REALIZACE ROČNÍHO KOP PRO OPPI NA ROK 2007
IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ
Zajištění realizace informačních a propagačních opatření na všech úrovních implementace
Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007-2013 je v souladu s prováděcími
pravidly Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Manuálem Řídicího orgánu OPPI, který stanovil
povinnost implementační struktuře zpracovávat roční komunikační plány (RKoP), realizovat tato
opatření a připravit podklady pro monitorování výstupů a výsledků a vyhodnocení dopadů těchto
opatření. Řídicí orgán OPPI dále spolupracuje s Národním orgánem pro koordinaci a dalšími
řídicími orgány programů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podporuje vzájemnou
výměnu informací a neformální spolupráci všech subjektů.
Celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice má podle NSRR ČR pro období
2007–2013 Národní orgán pro koordinaci. Tento orgán je odpovědný vládě ČR za koordinaci
řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti především v oblasti řízení a managementu,
sběru dat a jejich elektronické výměny (monitoringu), hodnocení (evaluací), včetně
informovanosti a publicity a komunikace s Evropskou komisí.
Koordinace propagačních a informačních opatření v rámci Operačního programu Podnikání a
inovace, kterou má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je zajištěna Pracovní skupinou
Publicita, řízenou komunikačním úředníkem ŘO OPPI (SSF). Tato pracovní skupina připravuje a
schvaluje propagační opatření vždy na období jednoho roku včetně rozpočtu na jejich zajištění.
Průběžně kontroluje plnění ročního plánu a na základě vývoje přijímá mimořádná opatření pro
zvýšení publicity programů podpory z OPPI, a to i na základě výzkumů veřejného mínění, které
monitorují dopad těchto akcí (monitorovací indikátor dopadu) na cílové skupiny.
Roční komunikační plán pro OPPI na rok 2007 obsahuje odpovědnosti jednotlivých subjektů
implementace, tak jak vyplývají z Manuálu implementace pro OPPI v souvislosti se zajištěním
informačních a propagačních opatření, úrovně realizace, cíli komunikační strategie, cílovými
skupinami, rozpočtem a monitorováním těchto nástrojů publicity hrazených z Technické pomoci
OPPI. Plán RKoP na rok 2007 pro OPPI byl zpracován v prosinci 2006 a následně schválen v
lednu 2007 ředitelem odboru strukturálních fondů. Členové MV OPPI byli na prvním jednání
dne 9.2.2007 seznámeni se stavem přípravy Komunikačního plánu i ročního komunikačního
plánu.
Dle nařízení Rady (ES) č. 1828/2006, čl. 4 odst.2 písm. b), Řídící orgán odpovídá za organizaci
elektronického nebo jiného zveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky
financování přidělené operacím z veřejných zdrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2007
nedošlo k vydání žádného rozhodnutí o poskytnutí dotace, předpokládá se zveřejnění tohoto
seznamu na internetových stránkách www.mpo.cz a www. czechinvest.org v průběhu roku 2008.
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ROZPOČET RKOP 2007
Rozpočet, který byl vypracován na rok 2007 pro Operační program Podnikání a inovace na léta
2007-2013, obsahuje i aktivity spojené s ukončováním programovacího období 2004 -2006
Operačního programu Průmysl a podnikání, které jsou hrazeny z rozpočtu TP OPPP. RKoP na
rok 2007 byl plně hrazen z prostředků Technické pomoci v souladu s plánem na rok 2007.
Přičemž indikativní objem finančních prostředků, který byl naplánován na realizaci informačních
a propagačních opatření pro celou implementační strukturu OPPI, nebyl v tomto roce překročen.
Z hlediska četnosti akcí a vynaložených nákladů bylo v roce 2007 realizováno nejvíce akcí
a opatření Řídícím orgánem OPPI a agenturou CzechInvest. Výdaje ŘO OPPI na informační
a propagační opatření tvořily 58 % z celkového objemu vynaložených prostředků, výdaje
CzechInvestu tvořily 34 % z celkových nákladů.
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Tabulka č.34: Stav prostředků TP čerpaných na RKoP 2007 pro OPPI v Kč /EUR
Realizátor

ŘO OPPI
SSF

Rozpočet

Rozdíl

18 908 000/
716 755

16 899 938/
640 634

2 008 062/
76 121

34 346 000/
1 301 971

9 861 702/
373 833

24 484 298/
928 139

ČMZRB

*890 000/
33 738

*966 000/
36 619

-76 000/
-2 881

CzechTrade

9 800 000/
371 494

1 009 382/
38 264

8 790 607/
333 230

ČEA

2 113 000/
80 099

**506 710/
19 208

1 606 290/
60 890

66 057 000/
2 504 056

29 243 742/
1 108 557

36 813 257/
1 395 499

CzechInvest

CELKEM

–

Vyčerpáno
(zrealizované propagační
akce)

*není součástí plánu čerpání prostředků Technické pomoci na informační a propagační opatření
(ČMZRB hradí náklady na propagaci a publicitu z prostředků odměny bance)
**Výdaje nad rámec RKoP (výdaje za realizaci konference k zahájení programu Eko-energie)

Jak vyplývá ze srovnání plánovaných a skutečných nákladů vynaložených na informační
a propagační opatření (viz. tabulka výše), největší rozdíl oproti plánovanému rozpočtu byl
zjištěn u agentury CzechInvest. Důvodem je nerealizování či pouze částečné realizování
některých komunikačních aktivit. Největší „úspory“ způsobila pouze částečná realizace
plánované celoplošné inzerce (rozdíl skutečných nákladů oproti plánovaným téměř 5 mil. Kč /
189 538 EUR). Dalším důvodem uvedeného rozdílu nákladů byla nerealizace / pouze částečná
realizace konferencí a některých seminářů, nevydání čtvrtletního newsletteru, pouze částečná
propagace webu na vybraných portálech, nerealizování čtvrtletních a cílených mailingů a další
akce.
Další významný rozdíl oproti plánovanému rozpočtu byl zjištěn u agentury CzechTrade.
Z plánovaných 5 mil. Kč určených na inzerci (celoplošnou i regionální) bylo využito pouze
necelých 500 000 Kč / 18 953 EUR, dále nebyla realizována prezentace v TV v ekonomických
pořadech s plánovaným rozpočtem 1 mil. Kč / 37 907 EUR a nebyla vydána tištěná brožura o
OPPI (Program Marketing a jeho podprogramy) s plánovaným rozpočtem 600 000 Kč /
22 745 EUR. Dalších „úspor“ oproti rozpočtu bylo dosaženo např. nerealizováním propagace na
vybraných internetových portálech či nerealizováním tiskových konferencí. Tento vývoj byl
způsoben zejména reorganizací implementační struktury OPPI. Agentura CzechTrade zahájila v
roce 2007 propagaci programu Marketing, nicméně v polovině roku 2007 došlu k přesunutí
dalšího provádění programu a s tím souvisejících propagačních aktivitu na agenturu
CzechInvest.
ŘO OPPI se ve většině oblastí držel plánovaného rozpočtu. Pouze v oblasti publikací došlo
k úsporám v hodnotě přibližně 2,4 mil. Kč / 90 978 EUR (nevydání publikací Pokyny pro
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žadatele a příjemce podpory z OPPI, Brožury o finančních nástrojích OPPI a Brožury o
programech podpory v AJ). Naopak v oblasti propagačních předmětů došlo k překročení
plánovaného rozpočtu přibližně o 1 mil. Kč / 37 907 EUR.
ČEA nerealizovala žádnou z aktivit plánovaných v RKoP pro rok 2007. Pouze nad rámec RKoP
pořádala konferenci k zahájení programu Eko-energie dne 24. dubna 2007 (výdaj 506 710 Kč /
19 208 EUR).
ČMZRB mírně překročila plánovaný rozpočet o 76 000 Kč / 2 880 EUR. Jedním z důvodů
překročení rozpočtu patrně bylo realizování semináře o čerpání finančních prostředků a podpor
určeného pro veřejnost nad rámec RKoP (náklady 100 000 Kč / 3 791 EUR).
CÍLOVÉ SKUPINY (CS) KOP OPPI
•
potenciální žadatelé a žadatelé o podporu;
•
ekonomičtí (hospodářští) a sociální partneři (svazy, sdružení);
•
široká veřejnost (média, občané EU).
REALIZACE RKOP PRO OPPI NA ROK 2007
V rámci plnění informačních a propagačních opatření KoP pro OPPI se implementační struktura
a ŘO OPPI soustředily na dosažení co nejvyšší možné míry informovanosti rozhodujících
cílových skupin, o věcném zaměření jednotlivých programů OPPI a na podpoření důvěry těchto
skupin ve spolupráci s EU a transparentnost procesu výběru projektů zejména prostřednictvím
těchto nástrojů informovanosti a publicity:
•

•
•

•

Internetový portál implementační struktury a ŘO aktualizace všech dokumentů,
propagace internetových stránek v rámci OPPI na jiných portálech (www.seznam.cz)
s využitím modulu LOGO, průběžná úprava a změna designu webových stránek
CzechInvestu;
Rozvoj objemu poskytovaných služeb informační linky OPPI 800 800 777 (průměrný
počet rozhovorů měsíčně cca 700)
TV mediální kampaň v celoplošných TV (ČT1, PRIMA): na začátku roku 2007 byla
odvysílána mediální TV kampaň v celoplošných TV, odvysíláno bylo na 180 TV spotů
OPPI „Vyvolení“, kampaň zasáhla cílovou skupinu a projevila se ve zvýšení počtu
dotazů a větším zájmu o informace z OPPI ze strany potenciálních žadatelů
a podnikatelů.
Konference MPO, které proběhly pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, za aktivní
účasti zástupce EK a dalších zástupců podílejících se na implementaci OPPI. První
konference se uskutečnila v červnu v Praze pod názvem „OPPI – investice do Vaší
budoucnosti“. Cílem této konference bylo seznámit účastníky se stavem vyjednávání
NSRR ČR, představit programy podpory v rámci nového OPPI, jejichž obsah vychází z
úspěšných programů OPPP a dále rozvíjí oblast konkurenceschopnosti, inovací a
znalostní ekonomiky, a novou internetovou aplikaci e—Account. Na konferenci „OPPI –
podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období“, která
se uskutečnila v prosinci v Praze, byl přizván viceprezident Hospodářské komory ČR a
ředitel sekce SF. Zde se již hovořilo o schváleném OPPI Evropskou komisí a také o
otázkách spojených s implementací dílčích programů podpory. Obě konference měly
mezi podnikateli obrovský ohlas.
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•

•

•

•

•

Tiskové konference se konaly za účasti ministra průmyslu a obchodu a ředitele sekce
strukturálních fondů k problematice implementace OPPI/OPPP. U příležitosti
mezinárodní, později i národní konference v Praze byl představen schválený OPPI.
Z prosincové konference byl zhotoven multimediální záznam, který byl posléze
k nahlédnutí na webových stránkách MPO žadatelům o OPPI a zájemcům z řad
podnikatelů, kteří se konference nemohli zúčastnit.
Dotační věstník – od druhé poloviny roku 2007 MPO zahájilo cílenou inzerci v celkem
šesti vydáních Dotačního věstníku (DOTACE), aby prostřednictvím úspěšných projektů
OPPP, které mají svou návaznost v novém programovacím období, představilo všem
cílovým skupinám a široké veřejnosti OPPI. Polovina těchto periodik byla ryze spjata s
OPPI.
Semináře se opakovaně konaly ve všech krajských městech a vesměs všemi
implementačními agenturami k jednotlivým programům OPPI nebo se zástupci
implementační struktury a ŘO účastnili akcí jiných subjektů (hospodářští partneři,
odborná veřejnost, atd.). Agentura CzechInvest a CzechTrade celoročně prezentovaly
informace o podpoře z OPPI v rámci odborných seminářů, konferencí a setkání s partnery
se zaměřením na SF EU a jednotlivé programy. V průběhu roku 2007 se konalo cca 250
akcí v regionech zaměřených na SF EU.
Tištěné materiály, publikace: Průvodce podnikatele OPPI, letáky se všemi programy
podpory OPPI, leták k dílčím programům podpory OPPI, Zpravodaj ČMZRB
o produktech banky v OPPI, plakát o OPPI a brožury o elektronickému příjmu
registračních žádostí eAccount.
Veletrhy – MSV Brno - Implementační agentura CzechInvest se v druhé polovině roku
2007 zúčastnila mezinárodního strojírenského veletrhu, kde projektoví manažeři
a analytici poskytovali poradenství a konzultace ke všem dotačním projektům v rámci
OPPI.

MONITOROVÁNÍ REALIZACE RKOP OPPI NA ROK 2007
1.

Indikátory výstupu a výsledku jsou sledovány ve Výroční zprávě OPPI za daný rok
(Příklad indikátoru: nástroj: semináře, výstup: počet seminářů, výsledek: počet
účastníků)
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Tabulka č.35: Agregovaná data (nejvýznamnější realizovaná opatření od 1.1. – 31.12.2007)
Nástroj/opatření
Internet: www.mpo.cz
+
implementační struktury
www.czechinvest.org
www.czechtrade.cz
www.cmzrb.cz
www.ceacr.cz
Propagace webu na vybraných
portálech
(klíčová
slova,
bannery,
atd.):
www.czechinvest.org
Infolinka 800 800 777

Tištěné materiály
Publikace OPPI

Plakát o OPPI

Letáky

Inzerce

Reklamní stojan

Cílová skupina

Všechny cílové skupiny

Výstupový/Výsledkový
Dopadový indikátor
indikátor
Provoz: 12 měsíců
na stránku OPPP/ OPPI
(rozcestník přes logo, vstup
z celé implementační
struktury)
Počet návštěv:
22.241/49.075
marketingový výzkum
leden 2008
Počet uživatelů:
18.277/32.393
statistiky internetových
přístupů agentur jsou dále
sledovány separátně

Počet prokliků: 22 300
Provoz: 12 měsíců
Všechny cílové skupiny
Počet dotazů: 8.600
Počet druhů: 3
Počet vytvořených
publikací: 37.100 Ks
Počet distribuovaných
Veřejnost/
Potenciální
publikací: 37.080 ks
koneční příjemci
Distribuční kanály:
implementační struktura,
Eurocentra, krajské úřady,
akce MPO
Počet druhů : 1
Počet vytištěných: plakátů
Veřejnost/
Potenciální 1000 ks
koneční příjemci
Distribuční kanály:
Centrála CzechTrade, REM
Počet druhů: 8
Počet vytištěných letáků:
105.308 ks
Všechny cílové skupiny
Distribuční kanály:
implementační struktura,
krajské úřady, Eurocentra,
akce MPO
Počet inzerátů povinná
výzva o OPPI: 9
Počet inzerátů ostatní: cca
Všechny cílové skupiny
40
Distribuční kanály:
denní a odborný tisk
(celostátní i regionální)
Stojan: 10 ks
Distribuční kanály:
Všechny cílové skupiny
Centrála CzechInvest a
region.centra

nerealizován

marketingový
leden 2008

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

nerealizován
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Tiskové a mediální výstupy

Média, veřejnost

TV SPOT

Všechny cílové skupiny

Propagační předměty

Všechny cílové skupiny

Počet tiskových
konferencí OPPI: 6
Počet článků tisk/internet:
cca 820
Počet vydaných tiskových
zpráv: 14
Počet druhů: 1x30, 5x15
Počet odvysílaných spotů:
180 v TV
Distribuční kanály: TV,
konference, semináře,
veletrhy, marketingové
akce
Počet druhů: 29
Distribuční kanály:
implementační struktura, ,
hospodářští partneři a akce
MPO (semináře,
konference), krajské úřady,
Eurocentra
Počet seminářů :
- vlastní: 15

Semináře

Konference

Marketing mailing

2.

Všechny cílové skupiny

Všechny cílové skupiny

Veletrhy

Školení

Všechny cílové skupiny

marketingový
leden 2008

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

nerealizován

marketingový
leden 2008

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

Počet proškolených osob:
cca 1.600
- cizí: 60
Počet proškolených osob:
cca 2.740
Počet konferencí: 4
Počet účastníků: 665

Počet účastí: 1
Počet vystavovatelů: 2.100
Počet návštěvníků: 100 tis. marketingový
leden 2008
Počet zúčast. států: 32

Frekvence zasílání
e-mailů:
nárazově (seminář)
Potenciální
koneční
průběžně
příjemci dle jednotlivých
měsíčně (leden-CI, říjenopatření
ČMZRB)
Počet distribuovaných
dopisů, zpráv: 5.000
Počet školení: 1
Implementační struktury
Počet účastníků: 110

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

marketingový
leden 2008

výzkum

Indikátory dopadu – Výzkum veřejného mínění

Dopady uspořádaných informačních a propagačních akcí a spokojenost klientů s jednotlivými
marketingovými nástroji byla hodnocena výzkumem veřejného mínění.

Řídicí orgán (ŘO) OPPI zadal v prosinci 2007 opakovaný sociologický výzkum: „OPPP / OPPI
– aktuální názory veřejnosti“. Jednalo se již o 4. vlnu výzkumu, která navazovala na výzkumy
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provedené v letech 2004 až 2006. Vzhledem k definovaným cílům projektu byl výzkum
realizován metodou telefonického dotazování.
Subjekty výzkumu byly cílové skupiny podpory z OPPP/OPPI – s důrazem na malé a střední
podniky (dle odvětví podnikání (OKEČ/NACE) a místa (7 regionů NUTS II (vyjma Prahy)).
Celkem bylo uskutečněno 610 telefonických rozhovorů s představiteli cílových skupin, z toho:
•
•
•
•

483 rozhovorů - malé a střední podniky (MSP);
50 rozhovorů - VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnikatelské inkubátory;
26 rozhovorů - Svazy, asociace, sdružení;
51 rozhovorů – Městské, magistrátní a krajské úřady.

Výzkum byl ukončen 25. ledna 2008 a výsledky prezentovány MPO a implementační struktuře
na zasedání PS Publicita dne 27. února 2008.
Nejvýznamější poznatky z výzkumu, které lze porovnat s výsledky odpovědí na obdobné otázky
představitelů cílových skupin z předchozích let, je nutné využít při realizaci komunikační
strategie u nového programovacího období. Výzkum byl primárně zaměřen na Operační program
Podnikání a inovace (OPPI), i když obsahoval i některé poznatky týkající se zkráceného
programovacího období Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Tento RKoP na rok
2007 zohledňuje dopady uspořádaných informačních a propagačních akcí za OPPI. Poznatky ze
sociologického výzkumu jsou následující:
a) Znalost a informovanost o OPPI
Ve všech sledovaných skupinách došlo v porovnání s předchozím rokem k mírnému
poklesu v informovanosti o Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI).
Z výzkumu vyplynulo, že to lze vysvětlit změnou jména (OPPI, nahrazuje OPPP, které
skončilo v minulém roce)11 i obsahem operačních programů. Avšak celková znalost OPPI
zůstala v porovnání s rokem 2006 v podstatě nezměněna, ba dokonce došlo k mírnému
nárůstu tohoto podílu.
K významnějšímu posunu došlo ve vnímání hlavního možného přínosu OPPI – MSP si již
výrazně více uvědomují, že OPPI není jen „o penězích“ - o poskytnutí dotací, ale o zvyšování
konkurenceschopnosti.
b) Současné a plánované využití OPPI
Po roce fungování OPPI skupina MSP zatím vystupuje v podávání žádostí v porovnání
s ostatními sledovanými skupinami nejaktivněji.
•
•
11

Možnost podat si žádost o dotaci nebo úvěr v rámci některého z programů OPPI využilo
v roce 2007 17 % MSP. 10 % zástupců MSP uvedlo, že uvažují o podání další
žádosti.
Nejčastější důvodem nepodání žádostí u MSP je, že neměly k dispozici vhodný projekt.

OPPI začínal v roce 2007.
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Zástupci skupiny VŠ, výzkumné instituce, inovační centra a podnik. inkubátory jsou druzí
nejaktivnější v podávání žádostí do programů podpory OPPI. 55 % zástupců této skupiny
deklarovalo, že o podání žádosti v budoucnu uvažuje, 6 % z nich již žádost dokonce
podalo.
Ve skupině „svazy a asociace“ možnost pro podání žádosti o dotaci využilo v roce 2007 11
% dotázaných, polovina z nich teprve plánuje využít některý z programů OPPI.
Zástupci veřejné správy deklarovaly, že dosud nepodaly jedinou žádost o dotaci,
zvýhodněný úvěr či záruku v rámci OPPI. O podání žádostí uvažuje 23 % dotázaných z této
skupiny.
c) Hodnocení OPPI, znalost dílčích programů
Ve všech cílových skupinách byl vysloven největší souhlas, že „celý proces přípravy
a zpracování žádostí o dotaci, úvěr nebo záruku včetně zdokladování přínosu, je velmi časově
a administrativně náročný“.
•
•

MSP se ohrazovaly tím, že nemají dostatek kvalifikovaných lidí na vypracování a podání
žádostí o dotaci.
Zástupci VŠ a výzkumných institucí a zástupci veřejné správy vyslovili souhlas
s výrokem, že „podání žádosti o dotaci projektu znamená velkou finanční náročnost“.

Všechny cílové skupiny nejvíce jmenovaly tyto dílčí programy podpory OPPI: Školící
střediska, Prosperita a Inovace.
d) Reklamní spot a logo
Televizní reklamní spot propagující možnost čerpání dotace z OPPI zaznamenalo 39 %
představitelů svazů a asociací, 33 % představitelů veřejné správy, dále 30 % zástupců
VŠ, výzkumných firem a podnikatelských inkubátorů a 24 % zástupců MSP.
Jednotný grafický vzhled a logo OPPI pomáhá při orientaci v množství materiálů
o strukturálních fondech přibližně polovině všech dotázaných.
e) Hodnocení elektronického systému podávání žádostí a dvoukrokového procesu
Myšlenka elektronického účtu se setkala u všech cílových skupin s vysokou podporou.
Elektronický systém12 považuje za přínosný vždy minimálně 80 % zástupců dané cílové
skupiny. Oproti loňskému roku došlo k nepatrnému navýšení tohoto podílu.
O tom, že tento elektronický systém usnadní podávání žádostí, je přesvědčeno přibližně
70 % zástupců všech segmentů. Přibližně stejné procento zástupců MSP a VŠ, výzkumných
institucí a podnikových inkubátorů, je přesvědčeno o prospěšnosti dotace některého z
dílčích programů OPPP / OPPI pro rozvoj firmy.

12

e-Account (správcem je CzechInvest)
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Na druhou stranu, lze říci, že více než polovina zástupců všech cílových skupin neměla
s dvoukrokovým procesem podávání žádostí dosud žádné zkušenosti. Ti, co nějakou
zkušenost mají, ji hodnotí kladně.
f) Informační zdroje a jejich kvalita
Všechny cílové skupiny si vesměs pochvalují spolehlivost, dostupnost a přínosnost informací
o OPPI – zejména na internetu - stránkách MPO, CzechInvestu a Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (to platí pouze pro veřejnou správu) a z informačních tištěných materiálů, kde
by si také nejraději představovali oznamování aktuálních změn v programech.
Cenným zdrojem informací jsou také konzultace a informace získané v regionálních
kancelářích Czechinvestu.
Ze sociologického výzkumu vyplynulo, že cílové skupiny mají problémy s orientací v těchto
informačních zdrojích (internet, tištěné materiály) a že jim tam chybí nějaké důležité
informace. Nejčastěji se jedná o dílčí, zpřesňující informace či chybějící detaily.
Stejně jako v předchozích letech všichni zástupci CS nejčastěji jmenují tři oblasti zájmu, ve
kterých by podle nich mělo dojít ke zlepšení: mít přístup k informacím s určitým časovým
předstihem, vzorové postupy k využití jednotlivých podpůrných programů a dostupnost
informací na příslušných internetových stránkách.
Závěr:
Současná komunikační strategie přinesla solidní výsledky ve znalosti obsahu OPPI cílovými
skupinami. Ze 4. vlny výzkumu jasně vyplynulo, že zvolená komunikační strategie je nastavena
kvalitně a cíleně. V budoucnu je i nadále nutné diverzifikovat komunikační nástroje směrem
k jednotlivým CS, zejména zintenzívnit komunikaci směrem k MSP.
Jednoznačně nejužívanějším a nejpřínosnějším zdrojem informací je INTERNET, kde by podle
zástupců dotázaných skupin bylo žádocí uveřejňovat aktuální informace o změnách
v programech OPPI s dostatečným předstihem a případně tyto informace doplnit i o další
informační zdroje jako jsou brožury, vzorové postupy k využití jednotlivých podpůrných
programů či návody. Výzkum dále ukázal, že méně využívaným, avšak nepostradatelným
zdrojem informací pro potenciální žadatelé o podporu z OPPI, jsou kromě přímých konzultací v
regionálních kancelářích CzechInvestu, seminářů a souvisejících konferencí k OPPI i tisk
a inzerce. Vzhledem k rostoucí znalosti operačního programu ze strany podnikatelů a veřejnosti,
očekává se nárůst nových žadatelů, kterým by tyto informace měly být přizpůsobeny.
V souvislosti s dvoukrokovým procesem pro podávání žádostí o dotaci a novou formou časově
omezených výzev k podání žádostí do jednotlivých dílčích programů podpory OPPI, došlo ke
změně oproti uplynulému programovacímu období v délce možnosti předkládat žádost o
podporu, a proto se jeví jako jednoznačně nepostradatelné zintenzívnit komunikaci a zvýšit
informovanost o těchto změnách s využítím všech médií pro příjemce, potenciální přijemce o
dotaci a širokou veřejnost.
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
MF CHJ
CI
CS
CT
CZK
ČEA
ČMKOS
ČMZRB
ČR
ČSÚ
EIB
EIF
EIS
EK
EPC
ERDF
ES
ESF
EU
EUD
EUR
FS
HDP
HK ČR
ICT
IPR
IPRM
IS
ISOP 7-13
JEREMIE
Kč
Kgoe
mil.
mld.
MMR
MPO
MPSV
MSC2007
MSP
MŠMT
MV OPPI
MW
MZe
MŽP
NACE
NČI
NF MF
NOK
NPR
NSRR
NUTS
OISF
OKEČ
OKSF

Ministerstvo financí - Centrální harmonizační jednotka
CzechInvest
Cílové skupiny
CzechTrade
Česká koruna (Kč)
Česká energetická agentura
Českomoravská konfederace odborových svazů
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Česká republika
Český statistický úřad
Evropská investiční banka
Evropský investiční fond
European innovation scoreboard
Evropská komise
Energy performance contracting
European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Evropská společenství
Evropský sociální fond
Evropská unie
Evropský účetní dvůr
Euro
Fond soudržnosti (Kohezní fond)
Hrubý domácí produkt
Hospodářská komora České republiky
Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies)
Práva duševního vlastnictví
Integrovaný plán rozvoje měst
Informační systém
Informační systém pro Operační program Podnikání a inovace
Join European Resources for Micro and Medium Enterprises
Česká koruna
Kilogram of oil equivavlent / kilogram olejového ekvivalentu
miliónů
miliard
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociální věcí
Centrální monitorovací systém
Malý a střední podnik
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Monitorovací výbor Operačního programu Podnikání a inovace
Megawatt
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Klasifikace ekonomických činností
Národní číselník indikátorů
Národní fond ministerstvo financí
Národní orgán pro koordinaci
Národní program reforem
Národní strategický referenční rámec
Nomenklatura teritoriálních statistických jednotek
Odbor implementace strukturálních fondl
Oborová klasifikace ekonomických činností
Odbor koordinace strukturálních fondů
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OP
OP LLZ
OPPI
OPPP
OP VaVpI
OP VpK
OP ŽP
OZE
PPS
PRV
PwC
RIPI
RKoP
ROP
ŘO
SF
SR
SSF
TP
VaV
VŠ
VVI

Operační program
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Podnikání a inovace
Operační program Průmysl a podnikání
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program Životní prostředí
Obnovitelné zdroje energie
Standard kupní síly
Program rozvoje venkova
PricewaterhouseCoopers
Regionální informační a poradenská infrastruktura
Roční komunikační plán
Regionální operační program
Řídicí orgán
Strukturální fondy
Státní rozpočet
Sekce strukturálních fondů
Technická pomoc
Výzkum a vývoj
vysoká škola
vědecké a výzkumné instituce
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