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Stav MSP v Ústeckém kraji

slabší rozvoj podnikání:

zaměření na průmysl

existence velkých podniků

nižší kupní síla zdejších obyvatel

nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva

od roku 2012 - pokles podnikatelské aktivity

pokles počtu OSVČ mezi roky 2012 a 2014

nízká míra podnikavosti → nevzniká dostatečné množství nových
malých firem, které by nastartovaly dynamickou růstovou fázi
a alespoň zbrzdily ekonomické problémy krajů



Akční plán podpory malých a středních podnikatelů 
na rok 2016

klíčový implementační dokument Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO), reflektuje aktuální potřeby MSP v ČR

cíl = předložení souboru opatření (zejména v gesci MPO) v souladu
s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů na období let
2014–2020, která umožní efektivnější rozvoj MSP ve všech fázích
podnikatelského cyklu

MPO se bude proto i nadále zaměřovat na cílenou podporu v těchto
4 prioritních oblastech:

příznivé podnikatelské prostředí pro MSP

přístup k financím

internacionalizace podnikání MSP

energetické úspory v podnikání MSP



Důraz na rozvojové 
podpory 

+ počátek inovační 
podpory

Zkušenosti MPO s operačními programy
již od roku 2004

OPPP 

2004–2006

OPPI 

2007–2013

OP PIK              

2014–2020

Důraz na inovační 
podpory

+ podpora VaV ve 
firmách (Potenciál), 
spolupráce mezi terciární 
sférou a průmyslem

Důraz na znalostní 
ekonomiku, spolupráci 
VaV s inovačními 
firmami a využívání 
nových forem podpory 



Proplacené prostředky MSP z OPPI v Ústeckém kraji

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad
Labem

Po
če

t 
p

ro
je

kt
ů

P
ro

p
la

ce
n

é 
ve

ře
jn

é 
p

ro
st

ře
d

ky
 (

v 
m

il.
 C

ZK
)

Zdroje EU Národní veřejné zdroje Počet projektů

Celkem 705 projektů s příspěvkem EU 
téměř 4 551 mil. CZK (7,5 % z ČR)



Změny OP PIK oproti OPPI

věcný rozsah:
rozšíření intervencí (aplikovaný průmyslový výzkum, nové
technologie v energetice, zcela nově vysokorychlostní internet)
podpora nových odvětví (úspory energií v oblasti zemědělství)
rozšíření okruhu příjemců (zapojení veřejných univerzit
a veřejných výzkumných institucí; převládá však důraz na
podporu MSP)
větší podíl alokace v oblasti finančních nástrojů

prosazení způsobilosti živnostníků být příjemcem podpory (ve vztahu
k čl. 2 odst. 10 obecného nařízení)

omezení – turismus, volnočasové aktivity, lázeňství

vyšší alokace z fondů EU pro OP PIK při celkovém snížení objemu
prostředků pro ČR – 117 mld. CZK (nárůst o 32 mld. CZK, tj. 38,8 %)



Prioritní osy OP PIK

• 36,55 mld. CZK

• 31,2 % alokace
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

• 24,11 mld. CZK

• 20,6 % alokace
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků

• 32,89 mld. CZK

• 28,1 % alokace

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií 
a druhotných surovin 

• 20,09 mld. CZK

• 17,2 % alokace

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí 
k internetu a informačních a komunikačních 
technologií

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

čtyři věcně zaměřené prioritní osy + prioritní osa pro technickou pomoc 



Prioritní osa 2 OP PIK

zaměřena na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých
a středních podniků (MSP)

Prioritní osa Specifický cíl prioritní osy Program podpory

2. Rozvoj podnikání       
a konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost 
začínajících a rozvojových MSP

Technologie

Poradenství

Expanze

Rizikový kapitál

2.2 Zvýšit internacionalizaci malých 
a středních podniků

Marketing

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury 
pro podnikání

Nemovitosti

2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné 
vzdělávání v MSP

Školicí střediska



Bonifikace MSP a nástroje podpory

bonifikace MSP

vyšší míra podpory pro MSP v některých programech podpory

prioritní osa 2 zaměřená pouze na MSP

navíc zvýhodnění hospodářsky problémových regionů a území s vysokou
mírou nezaměstnanosti formou větší bonifikace tohoto výběrového kritéria
či zvýšeného horního stropu dotace – celý Ústecký kraj

v případě programu podpory Technologie je možná podpora projektů
realizovaných pouze ve výše uvedených regionech

nástroje podpory

prozatím pouze formou dotace

u finančních nástrojů již proběhlo předběžné posouzení a byla schválena
výběrová kritéria pro výběr operací a příjemců OP PIK

speciálně pro MSP je připraven program podpory Expanze –
9,5 mld. CZK formou záruk za bankovní úvěry a zvýhodněných úvěrů
kombinovaných s příspěvkem k úrokové sazbě



Zájem podnikatelů o prostředky z OP PIK

v roce 2015 vyhlášeno 39 výzev v hodnotě přes 26 mld. CZK
(bez projektů Technické pomoci)

zájem podnikatelů - k 30. 4. 2016 evidováno 4 200 žádostí
převyšujících 36,5 mld. CZK

plán MPO v roce 2016 – vyhlášení dalších cca 27 výzev
v objemu přes 35 mld. CZK

celkem bude za roky 2015 a 2016 vyhlášeno přes 50 % alokace
programu OP PIK



Počet registrovaných žádostí o podporu v OP PIK
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Technologie

Inovační vouchery*

Spolupráce - Technologické platformy

Služby infrastruktury*

Partnerství znalostního transferu

Spolupráce - Klastry

Potenciál

Inovace*
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Počet registrovaných žádostí (bez projektů Technické pomoci)

Prioritní osa 1
1 953 žádostí

Prioritní osa 2
3 109 žádostí

Prioritní osa 3
1 558 žádostí

Prioritní osa 4
553 žádostí



Požadovaný příspěvek EU v žádostech o podporu v OP PIK

Prioritní osa 1
28 190 mil. CZK

Prioritní osa 2
18 896 mil. CZK

Prioritní osa 3
14 872 mil. CZK

Prioritní osa 4
6 325 mil. CZK
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Příspěvek EU v registrovaných žádostech v mil. CZK (bez projektů Technické pomoci) Alokace ESIF ve vyhlášených výzvách v mil. CZK



Program COSME 2014–2020

nadnárodní víceletý komunitární program zaměřený na podporu
konkurenceschopnosti evropských MSP

financován přímo z rozpočtu EU a realizován členskými státy EU

V ČR gestorem MPO

alokace 2,3 mld. EUR (62,1 mld. CZK)

podpora MSP ve čtyřech oblastech:

lepší přístup k financování MSP

snadnější přístup MSP na trhy členských států Unie i třetích zemí
(díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network)

posílení podnikatelské kultury

zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst



Program Záruka 2015–2023

cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup MSP
k bankovním úvěrům

záruky vystavovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou

poskytovány záruky (individuální a portfoliové) až do 80 % jistiny
zaručovaného úvěru, jehož výše může činit až 30 mil. CZK*

sociálním podnikatelům jsou poskytovány navíc finanční příspěvky až
do výše 10 % zaručovaného úvěru, ne však více než 500 tis. CZK

určen na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku a financování zásob



Děkuji Vám za pozornost!


