Krajská konference pro podnikatele
Jihlava, 14.10.2011

Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest
…Vaše brána k prosperitě

Hana Medřická
Ředitelka regionální kanceláře
Regionální kancelář pro kraj Vysočina
CzechInvest

Autor:

Hana Medřická

Říjen 2011

Regionální kanceláře
Liberec

Ústí nad Labem

Hradec Králové
Pardubice
Olomouc

Karlovy Vary

Ostrava
Plzeň

Praha
Zlín
České Budějovice

Jihlava

Autor:

Hana Medřická

Brno

Říjen 2011

Regionální kancelář
Centrum užitečných informací pro úspěšné podnikání
-- reprezentuje CzechInvest v regionu
-- zjišťuje a poskytuje důležité informace o regionu
-- poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze
strukturálních fondů EU a o investičních pobídkách
-- organizuje semináře
-- identifikuje podnikatelské nemovitosti, spolupracuje při tvorbě Národní
databáze brownfieldů
-- poskytuje služby Aftercare - služby pro zahraniční investory,
kteří již působí v ČR, podpora při reinvesticích

-- spolupracuje s regionálními partnery, vysokými školami,
municipalitami

veškeré služby CI jsou bezplatné
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Možnosti podpory podnikání
Říjen 2011

Autor:

Hana Medřická

Říjen 2011

Investiční pobídky
Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
-- Zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby za účelem podstatné změny
výrobku nebo výrobního procesu
-- Minimální investice během 3 let - 100 mil. Kč (C), 60 mil. Kč (B), 50 mil. Kč (A)
- okresy Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův brod, Žďár n. Sáz. = region C
- okres Třebíč = region B
-- Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem
-- Minimálně 60% z celkové investice musí být investováno do strojního zařízení
-- Strojní zařízení musí být nové
Forma podpory: daňová pobídka – úplná nebo částečná sleva na dani z příjmu
právnických osob až po dobu 5 let
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CzechAccelerator
2011 - 2014
-- projekt je zaměřen především na pomoc při hledání:
•Kapitálu pro financování dalšího rozvoje firmy
•Strategického technologického partnera
•Vhodných příležitostí pro založení distribuční sítě

-- pobyt v Silicon Valley, na východním pobřeží USA, v Singapuru, Izraeli a ve
Švýcarsku v termínu od 1.1.2012 (výzva se bude opakovat každého půl roku až do
r.2014)
-- Podpora - 50% - 100% nákladů
•Předodjezdové školení
•Pobyt v zahraničí v délce 1 – 6 měsíců podle potřeb Účastníka;
•Přístup k networkingovým aktivitám v zahraničí, které pořádá hostitelská instituce;
•Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, licence, software);
•Účast na konferencích a seminářích;
•Služby expertů, poradců a konzultantů; školení, mentoring, coaching v USA;
•Příspěvek na cestovní náklady a ubytování.
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CzechAccelerator
2011 - 2014
-- Podmínky účasti
• Právnická osoba nebo malý a drobný podnikatel se sídlem či provozovnou v České
republice s vysokým potenciálem k úspěšné komercializaci svého produktu a s
vysokým zájmem a motivací o průnik na mezinárodní trhy;
• Vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného)
technologického produktu (výrobku nebo služby), který je minimálně z 51% v jeho
vlastnictví;
• Silná motivace k rozvoji podnikatelských aktivit v zahraničí;
-- příjem žádostí:
http://www.czechinvest.org/czechaccelerator-2011-2014-ceska-verze
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Projekt CzechLink
http://www.czechinvest.org/czechlink
• Nabízí lokální společnosti jako cíl pro akvizici nebo
kapitálovou účast a eviduje firmy vhodné pro
kapitálový vstup
• Vytváří materiály k usnadnění úvodního kontaktu
lokálních společností a potenciálního zahraničního
investora
• Vytvořené materiály vychází z mezinárodních
finančních standardů a mezinárodně srozumitelné
analýzy ukazatelů výkonnosti firem
• Za účast v projektu nejsou vybírány žádné poplatky
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Program GESHER / MOST
-- program pro podporu mezinárodní spolupráce českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a
experimentálním vývoji
-- celková alokace na program v ČR: cca 300 mil. Kč (na každou výzvu cca 60 mil. Kč)
-- podporované oblasti (zejména ICT, čisté technologie, Bio-Agro, biotechnologie, lékařská technika,
strojírenství – nanotechnologie, nové materiály, kybernetika a robotika)
-- uchazeč o podporu -- pouze podnik všech velikostí
-- uchazeč musí mít partnera (podnik) na izraelské straně
-- možnost spolupráce s VaV institucí nebo dalším podnikem
-- VaV instituce nemůže být samostatným uchazečem, podíl na nákladech projektu
do 30 %
-- míra podpory v % uznatelných nákladů:
-- vyhlášení Výzvy III:
přelom října / listopadu 2011
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Podporovaná činnost

Míra podpory

Aplikovaný výzkum

50 %

Experimentální vývoj

25 %

Náklady VaV instituce

100 %
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Priority, programy, alokace
Operační program Podnikání a inovace
Prioritní osa
1. Vznik firem

Oblast podpory
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům

Program
START

2. Rozvoj firem

1.2 Využití nových finančních nástrojů
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP

Jeremie
PROGRES
ZÁRUKA
ROZVOJ
ICT a strategické služby
ICT v podnicích

2.2 Podpora nových výrobních technologií
a ICT v podnicích
3. Efektivní
energie
4. Inovace
5. Prostředí pro
podnikání a
inovace

Alokace

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje

EKO-ENERGIE

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

INOVACE

4.2 Kapacita pro průmyslový V a V
5.1 Platformy spolupráce

POTENCIÁL
SPOLUPRÁCE
PROSPERITA
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
NEMOVITOSTI
PORADENSTVÍ
MARKETING

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
5.3 Infrastruktura pro podnikání
6. Služby pro
6.1 Podpora poradenských služeb
rozvoj podnikání 6.2 Podpora marketingových služeb
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0,4 %

25,7 %

11,7 %
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25,8 %

30,2 %

3,3 %
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Přehled aktuálních výzev
v
Operačním programu Podnikání a inovace
2007 - 2013
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Aktuální výzvy v OPPI
Program

Příjem RŽ

Ukončení
příjmu RŽ

Příjem PŽ

Ukončení
příjmu PŽ

Inovace – In. projekt

3.11.2011

20.1.2012

21.11.2011

29.2.2012

Inovace-Patent

1.9.2011

30.9.2012

1.9.2011

4.1.2013

Marketing

1.7.2011

15.10.2011

1.8.2011

31.11.2011

Poradenství

1.7.2011

14.10.2011

1.8.2011

9.12.2011

ICT a SS

1.10.2011

15.1.2012

1.11.2011

21.3.2012

Školicí střediska

1.6.2011

15.3.2012
(pozastaveno k
15.9.2011)

1.7.2011

15.6.2012
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Operační program
Podnikání a inovace
2007 – 2013
INOVACE – Inovační projekt
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Program INOVACE – Inovační projekt
(Výzva IV. prodloužení)
- určen pro podniky, které na základě vlastní výzkumné a
vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie
uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí
inovovaný výrobní proces
Podporované aktivity
a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných
hodnot výrobků, technologií a služeb
b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a
poskytování služeb
Způsobilé výdaje
- stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro
MSP, technické zhodnocení staveb, software a data, práva
k užívání duševního vlastnictví, zvláštní školení, mzdy a
pojistné …
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Program INOVACE – Inovační projekt
(Výzva IV. prodloužení)
Příjemce podpory
- MSP i Velké podniky (právní forma viz specifikace ve výzvě)
- Fyzická osoba s místem podnikání v ČR zapsaná v obchodním rejstříku
- Uzavřená 2 po sobě následující účetní období
- Oprávnění k podnikaní dle CZ-NACE:
C 10, 11, 13-33 (mimo CZ-NACE C 19.10, 20.60 a 30.11); E 38.32; J 58,
59.20, 60, M 71.2; S 95.1
Forma podpory
- dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč
- dotace ve výši 1 – 150 mil Kč pro projekty realizované v regionech se soustředěnou
podporou státu
- region Jihovýchod: MP 60%, SP 50%, VP 40% způsobilých výdajů
- příjem Registračních žádostí 3. 11. 2011 – 20. 1. 2012
- příjem Plných žádostí 21. 11. 2011 – 29. 2. 2012
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Operační program
Podnikání a inovace
2007 – 2013
INOVACE – Ochrana práv průmyslového
vlastnictví
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Program INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového
vlastnictví (Výzva II. – prodloužení)
Podporované aktivity
- Podávání přihlášek vynálezů v ČR a zahraničí
- Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v těchto formách:
- Patent – v ČR a v zahraničí
- Užitný vzor – v ČR a v zahraničí (pouze pokud je současně podána přihláška
vynálezu!)
- Průmyslový vzor – v zahraničí
- Ochranná známka – v zahraničí
Způsobilé výdaje
- Služby oprávněných zástupců (spojené s řízením o udělení patentu, zápisu
průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky)
- Překlady (dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového
vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí)
- Správní poplatky (hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do
doby udělení či zapsání průmyslového práva)
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Program INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového
vlastnictví (Výzva II. – prodloužení)
Příjemce podpory
- Malé a střední podniky
- Fyzické osoby – občané ČR
- Vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání
- Veřejné výzkumné instituce
Forma podpory
- dotace ve výši 40 tis. Kč – 1 mil. Kč
- podpora je poskytována dle pravidla de minimis
- výše dotace 45% - 75% dle příjemce podpory

- příjem Registračních žádostí 1. 9. 2011 – 30. 9. 2012
- příjem Plných žádostí 1. 9. 2011 – 4. 1. 2013
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Operační program
Podnikání a inovace
2007 – 2013
MARKETING
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Program MARKETING (Výzva II. – pokračování)
Podporované aktivity
- účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí
- tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely zahraničního veletrhu
či výstavy
- doprava vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu v zahraničí
Způsobilé výdaje
- pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
- tvorba propagačních materiálů
- dopravu výstavních exponátů
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Program MARKETING (Výzva II. – pokračování)
Příjemce podpory
- podnikatelský subjekt, který splňuje definici MSP
- žadatel musí mít sídlo v ČR mimo Prahu
- uzavřena min. 2 po sobě jdoucí účetní období (u nově vzniklých subjektů lze doložit
za mateřskou společnost)
- podporované projekty: CZ-NACE 8, 10-33 (vyjma 12 a 19), 35, 41-43, 59-63 (vyjma
60), 69-72, 73.2, 74, 78, 95
Forma podpory
- dotace v minimální výši 300 tis. Kč
- region Jihovýchod: malý a střední podnik 50% způsobilých výdajů

- příjem Registračních žádostí 1. 7. 2011 – 15. 10. 2011
- příjem Plných žádostí 1. 8. 2011 – 31. 11. 2011
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Operační program
Podnikání a inovace
2007 – 2013
PORADENSTVÍ
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Program PORADENSTVÍ (Výzva I. – 2. pokračování)
Podporované aktivity
- Poradenské služby (poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti dle platných
právních předpisů) v rámci individuálních projektů souvisejících se zaváděním inovací pro MSP.
Způsobilé výdaje
- Náklady na poradenské služby poskytované externími poradci (nemající charakter stálé nebo
pravidelné činnosti; nesouvisející s obvyklými provozními náklady podniku na služby (jako např.
běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama).
Vztahující se na oblast:
a) Inovace produktu – inovace výroby, služby
b) Inovace procesu – inovace metod výroby nebo zpracování výrobků nebo služeb, inovace
metod logistiky nebo distribuce výrobků nebo služeb, inovace podpůrných činností
c) Organizační inovace – zavedení inovovaného systému řízení v rámci podniku, změna
organizace práce, významné změny ve vztahu k jiným firmám
d) Marketingová inovace - významné změny u designu výrobků nebo služeb, podstatné
změny metod prodeje nebo distribuce výrobků nebo služeb
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Program PORADENSTVÍ (Výzva I. – 2. pokračování)
Příjemce podpory
- Právnická/Fyzická osoba (viz specifikace ve Výzvě)
- Uzavřena min. 2 po sobě jdoucí účetní období
- Oprávnění k podnikání v podporované kategorii dle CZ-NACE 8-96 (kromě 9,12,
19,34,36-40,44,48-58,60,64-68,70, 75-77,79-94)
Forma podpory
- dotace ve výši 100 tis. Kč – 500 tis. Kč
- dotace ve výši až 50% způsobilých výdajů
- příjem Registračních žádostí 1. 7. 2011 – 14. 10. 2011
- příjem Plných žádostí 1. 8. 2011 – 9. 12. 2011
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Operační program
Podnikání a inovace
2007 – 2013
ICT a Strategické služby
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Program ICT a SS (Výzva III. – prodloužení)
Podporované aktivity
- Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací
- Zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením,
zakládání a rozvoj datových center
- Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií
Hlavní podmínky
- min. investice 0,5/1/3 mil. Kč do dlouhodobého majetku (podle velikosti podniku)
- vytvoření nových pracovních míst a udržitelnost těchto pozic
Způsobilé výdaje
A) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce,
hardware, software, licence) NEBO
B) Hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele
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Program ICT a SS (Výzva III. – prodloužení)
Příjemce podpory
- MSP i velké podniky (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., družstvo, evropská společnost)
- Fyzická osoba s místem podnikání v ČR zapsaná v obchodním rejstříku
- Uzavřená 2 po sobě následující účetní období
Forma podpory
- dotace ve výši 1,5 – 100 mil. Kč
- dotace ve výši 1,5 – 150 mil. Kč pro projekty realizované v regionech se
soustředěnou podporou státu
- region Jihovýchod: MP 60%, SP 50%, VP 40% způsobilých výdajů (+omezení a
specifikace stanovená ve Výzvě)
- příjem Registračních žádostí 1. 10. 2011 – 15. 1. 2012
- příjem Plných žádostí 1. 11. 2011 – 21. 3. 2012
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Předběžný plán výzev v roce 2011
Program

Vyhlášení

podpora

ICT v podnicích

Listopad 2011

Pořízení informačních
technologií

Spolupráce/Klastry

Listopad 2011

Vznik oborových sdružení,
podpora stávajících klastrů

Rozvoj

Listopad 2011

Pořízení nových technologických
zařízení s vyššími technickými a
užitnými parametry

Záruka

Listopad 2011

Zvýhodněná záruka s finančním
příspěvkem k zaručenému úvěru

Implementace OPPI v letech 2007 -2013
Fáze procesu:
Založení
Master účtu

Registrační
žádost (RŽ)
Ekonomické
hodnocení

Plná žádost
(PŽ)

Hodnocení
projektu

Podmínky,
přílohy,
metodiky

Rozhodnutí o
poskytnutí
dotace

Žádost o
platbu a
kontroly
na místě

-- získání elektronického podpisu
-- využití internetového systému eAccount
-- podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (Registrační a Plná žádost)
-- „elektronizace“ dokumentů (Registrační žádost, Plná žádost,
Žádost o platbu, většina příloh a zpráv…)
-- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým
manažerem
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Monitoring
projektu

Společné přílohy dotačních programů OPPI
• Obecná pravidla způsobilosti výdajů
• Pravidla pro výběr dodavatelů
• Pravidla etapizace
• Pravidla pro publicitu
http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-oppi
• Vzorové dokumenty v Výběrovému řízení
http://www.czechinvest.org/vzorove-dokumenty-pro-radne-zdokumentovanivyberu-dodavatelu
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Užitečné odkazy

www.czechinvest.org
www.mpo.cz
www.mpo-oppi.cz

Regionální kanceláře CzechInvest
Zelená linka: 800 800 777
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Závěrem

Regionální kancelář pro kraj Vysočina
Komenského 31
586 01 Jihlava

E-mail

: jihlava@czechinvest.org

Telefon

: +420 / 567 155 197-8

WWW

: www.czechinvest.org/kraj-vysocina

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci

