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Jak může „stát“ podporovat podnikání?
Vytvářením prostředí
Zákony, vyhlášky (zahájení a ukončení podnikání, daňový systém, regulace,
informační povinnosti, kontrola …)
Fungování institucí veřejné správy (úřady, soudy …)
Poskytováním financí
Nevratné dotace (z evropských strukturálních a investičních fondů, ze
státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí …)
Návratné finanční nástroje (úvěry, záruky, rizikový kapitál…)
Nepřímé finanční pobídky (daňové úlevy…)
Dalšími službami
Infrastruktura (podnikatelské inkubátory, VT parky, inovační centra …)
Poradenství (řešení konkrétních situací, rozvoj firmy, export)
Vzdělávání a informační servis (kurzy, školení, stáže,
webové stránky, publikace)

MPO ‐ Veřejné zdroje a formy podpory podnikání

Instituce zapojené do programů podpory MSP

Prezentované formy podpory v gesci MPO
Program švýcarsko‐české spolupráce INOSTART
Operační program Podnikání a inovace OPPI (2007 – 2013)
Komunitární program HORIZONT 2020
Komunitární program COSME
Národní program ZÁRUKA 2015 až 2023
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK (2014 –
2020)

Program INOSTART
Program INOSTART byl připraven v rámci Programu švýcarsko–české
spolupráce
Pro MPO vyčleněna z prostředků švýcarské
strany částka 10 mil. CHF
podpora inovačních start‐up MSP
(do 3 let od zahájení podnikání)
Pilotní projekt (VI./2012 – V./2014): pro malé podniky
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
Formy podpory:
částečné záruky, umožní získat bankovní úvěr k realizaci inovativních
projektů;
finanční příspěvek ve výši 1% p.a. z výše záruky
poradenství spojené s předmětem podnikání a realizací podnikatelských
záměrů

Program INOSTART
Po pilotní fázi v Moravskoslezském a Olomouckém kraji je nyní je jeho
působnost rozšířena na celé území ČR (včetně Prahy!)
Další změny:

možnost využít poradenské služby ještě před uzavřením úvěrové smlouvy
(při přípravě projektu)
Rozšíření Programu i na společnosti střední velikosti (dosud jen pro malé)
Implementační schéma zůstává beze změny:

Úvěry od České spořitelny
Záruky od ČMZRB
Poradenství od Grantiky
Po skončení Programu švýcarsko‐české spolupráce v prosinci 2016 bude Inostart
pokračovat jako národní program.

Operační program Podnikání a inovace (2007 – 2013)
Úspěšný program s celkovou alokací 82 mld. Kč
Výrazný přínos pro růst ekonomiky ČR a životní úrovně obyvatel
Vyčerpáno 80,1 % alokace programu (data MMR k 28. 2. 2015)
OPPI je nejlépe čerpající operační program v ČR
Snížení rizikovosti OPPI – zařazen do nízkého stupně rizika

Rámcový program pro výzkum a inovace 2014 – 2020
HORIZONT 2020 (H2020)
Program spojující 3 oddělené programy/iniciativy
Sedmý rámcový program pro výzkum (FP7)
Inovační aspekty Rámcového programu pro konkurenceschopnost a
inovace (CIP)
Příspěvek EU Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT)
Podpora vědy, výzkumu a vývoje, ale i podpora inovací v podnikovém sektoru
Více inovací, napříč všemi obory („od výzkumu po maloobchod“)
Součástí H2020 je tzv. „SME Instrument“ – dluhové nebo kapitálové
financování pro
výzkumné týmy pracující na projektu s vysokým potenciálem komerčního
využití
MSP implementující inovační záměr
V ČR je národním kontaktním bodem pro H2020 Technologické centrum AV
ČR

Program pro konkurenceschopnost malých a středních
podniků COSME
Komplementární k unijnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i
kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními
Operačními programy
Přímý nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007–2013) bez
jeho části podporující inovační podnikání – (Programová podpora výzkumu a
technologického rozvoje je zahrnuta pod HORIZON 2020)
Čeho chce dosáhnout?
Snadnější přístup podnikatelů a malých podniků k financím
Dosažení prestižnější role osob samostatně výdělečně činných a podnikatelů
obecně jako motoru hospodářského růstu a vytváření pracovních míst
Zvýšení podnikatelské aktivity, zaměstnanosti a průmyslové
konkurenceschopnosti Evropy
Nástroje podpory: investice do vlastního kapitálu, záruky
Vhodný zejména pro MSP usilující o přeshraniční spolupráci a průnik na
zahraniční trhy
V ČR asistují manažeři a experti EEN (síť Enterprise Europe Network)

Záruka 2015 až 2023
Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci
podnikatelských záměrů malých a středních podnikatelů
Realizace projektů na území České republiky
Zvýhodněné podmínky pro sociální podnikatele
Malí podnikatelé mohou získat
individuální záruku ve výši až 30 mil. Kč
portfoliovou záruku (zjednodušený postup zabezpečující rychlé vyřízení
žádosti) k úvěru do 10 mil. Kč, použití úvěru je v tomto případě rozšířeno o
možnost pořízení drobného nehmotného majetku a pořízení zásob.
Malí a střední sociální podnikatelé mohou získat individuální záruku
s bonusem finančního příspěvku ve výši až 10 % zaručovaného úvěru,
maximálně však 500 000,‐ Kč
Portfoliová záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB
uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem
(seznam bank na internetové adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz)

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost OP PIK (2014 – 2020)
Je první český program na období 2014 — 2020 schválený Evropskou komisí
Obsahuje čtyři věcně zaměřené prioritní osy a jednu prioritní osu pro technickou
pomoc

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a středních firem “
SC 2.1 – zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových
Podporované aktivity:
Realizace podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků
prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní
úvěry, rizikový kapitál) a dotací MSP, zejména pro začínající drobné podniky
(využití finančních nástrojů dle ex‐ante analýzy FN, investice do nových
výrobních technologií a služeb
Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky (poradenství
pro začínající podniky – k lepší orientaci na trhu, podnikatelský plán)
Program Technologie, dotační program pro začínající a rozvojové MSP na
podporu zejména investičních podnikatelských záměrů
Program Poradenství, dotační program na podporu poradenských služeb pro
začínající podnikatele
Programy podpory formou finančních nástrojů: Expanze (záruky za úvěry, úvěry s
možností odkladu splátek jistiny a finanční příspěvky na úhradu úroků) a Rizikový
kapitál (kapitálové vstupy) budou připraveny v návaznosti na dokončení
předběžného posouzení finančních nástrojů, které se aktuálně finalizuje

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a středních firem “
SC 2.2 ‐ zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků
Podporované aktivity:
Společné účasti MSP na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně akcí
doprovodných propagací, na podporu účasti v zahraničních výzkumných
inkubátorech
Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující
vstup na zahraniční trhy – účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně
organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se
mezinárodní konkurenceschopnosti
Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a
poradenské služby pro strategické řízení a management inovací – mentoring,
koučing, forsight (důraz na poradenství ve vztahu k obchodním strategiím,
prezentace před investory, účast v zahraničních výzkumných inkubátorech aj.)
Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do
mezinárodních programů v oblasti výzkumné spolupráce (Horizon 2020,
COSME), design pro konkurenceschopnost
Program Marketing, dotační program podporující vstup MSP na zahraniční trhy
formou individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a středních firem “
SC 2.3 – zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
Podporované aktivity:
Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez ekologických zátěží) a
jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty a vznik nově
zrekonstruovaných podnikatelských ploch
Realizace komplexních stavebně‐technických opatření vedoucích k
rekonstrukcím technicky nevyhovujících podnikatelských nemovitostí nebo
brownfieldů a vznik nově zrekonstruovaných podnikatelských nemovitostí (ne
developerské projekty, ne výstavba na „zelené louce“)
Dle předběžných závěrů ex ante hodnocení finančních nástrojů bude součástí
programu vedle dotační podpory též zvýhodněný finanční nástroj
Program Nemovitosti, dotační program pomoci malým a středním podnikatelům
v modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících nemovitostí

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a středních firem “
SC 2.3 – zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Podporované aktivity:
Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení
odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v
podnicích
Pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek MSP, ve
kterých budou mít zaměstnavatelé, jejich zaměstnanci, žáci a studenti
spolupracujících škol možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se
novými technologiemi, odbornostmi, procesy, novou legislativou související s
podnikáním i s efektivním marketingem ‐ nutnou součástí
konkurenceschopnosti
Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného MSP v rámci
podporovaného projektu v rozsahu křížového financování
Program Školicí střediska, dotační program na rozvoj nové a využití stávající
infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidský zdrojů

Děkuji za pozornost
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