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Důraz na rozvojové
podpory

+ počátek inovační
podpory

2004 - 2006
Důraz na inovační 
podpory

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

ekonomiku, spolupráci 
VaV s inovačními 
firmami a využívání 
nových forem podpory 
(vazba na Strategie 
inteligentní 
specializace )



OPPI – stručné shrnutí

Alokace OPPI 3,12 mld. € = 86,7 mld. Kč (příspěvek ERDF)

Dotační programy:

25 679 přijatých registračních žádostí

19 225 přijatých plných žádostí v hodnotě 170 mld. Kč (6,1 mld.
EUR; ERDF)
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EUR; ERDF)

11 282 vydaných Rozhodnutí v hodnotě 84,9 mld. Kč (3,1 mld.
EUR; ERDF)

Celkem z OPPI proplaceno (prozatím) přes 50 mld. Kč (téměř
2 mld. EUR; ERDF)



TIP - program výzkumu a vývoje

Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
z prostředků státního rozpočtu ČR v oblasti:

nové materiály a výrobky

nové progresivní technologie

nové informační a řídicí systémy

Příjemci: podnikatelské subjekty a výzkumné organizace
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Příjemci: podnikatelské subjekty a výzkumné organizace

Rozpočet (2009 – 2016): cca 12,4 mld. Kč (v období 2014 – 2016 ještě zbývá
vyčerpat cca 1,5 mld. Kč)

Podpořených projektů (zahajované v letech 2009 – 2012): 870

Projekty dle oborů: průmysl 69 % (strojní zařízení, nástroje, elektronika,
energetika, hutnictví ad.), chemie 9 %, lékařství a zdravotní technika 6 % atd.

Projekty dle příjemců: 53 % MSP, 39 % velké podniky, 8 % výzkumné organizace



TIP – projekty v oblasti čisté mobility 

ŠKODA ELECTRIC a.s.
Nová generace kolových vozidel městské hromadné dopravy s
vysokou energetickou účinností a minimalizovanými
environmentálními vlivy
(uznatelné náklady 48,5 mil. Kč, dotace 27,2 mil. Kč)
Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových měničů
pro trolejbusy (uznatelné náklady 15,9 mil. Kč, dotace 9,8 mil. Kč

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
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Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Komplexní řešení pohonné jednotky elektromobilu

(uznatelné náklady 26,0 mil. Kč, dotace 18,7 mil. Kč)

Vítkovice Doprava a.s.

Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG
(uznatelné náklady 81,5 mil. Kč, dotace 41,1 mil. Kč)



Alokace OP PI 2007-2013 a OP PIK 2014-2020 (ERDF)

OP PIK

4, 331 mld. EUR
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3, 12 mld. EUR

OP PI

+ 1, 2 mld. EUR 
(nárůst 38,8 %)



Operační program podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK) – věcné prioritní osy

•PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

VaVaI

• PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků“

Infrastruktura a služby

Energie
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• PO 3 „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

Energie

• PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií “

ICT



Finanční alokace OP PIK (dle návrhu předloženého EK)

Celková alokace OP PIK: 4,331 mld. EUR = příspěvek ERDF
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PO 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

VaV a inovace,

spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným 
a podnikatelským sektorem, 

podniková centra VaV,

zavádění inovací v podnicích,

Vazba na Národní RIS3 strategii

Posuny oproti OPPI
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Větší důraz na inovace vyšších řádů, viditelné efekty i do dalších odvětví a za hranice
domácí ekonomiky

Maximální využití stávající VaVaI infrastruktury (kvalitní služby)

V oblasti klastrů bude cílem vychovat excelentní klastry, které budou generovat kvalitní
výstupy v oblasti VaV a budou schopny se úspěšně zapojovat např. do projektů
rámcového programu Horizon 2020

Větší důraz na netechnické inovace - orientace na zvýšení efektivnosti výrobních
procesů, zavádění procesních a marketingových inovací



Projekt Knowledge Transfer Partnership

podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické
sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi

přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které
mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho
či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů,

Posuny oproti OPPI: příklad
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či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů,
doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště

Cíl pilotního projektu

otestovat funkční model partnerství a podmínky programu
v českém prostředí



Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu INOVACE

Iveco Czech Republic, a. s.

Inovace produktu a procesu při výrobě autobusů

Zavedení výroby inovovaných modelů autobusů plnících normu EURO 6

Přiznaná výše podpory: 78,3 mil. Kč

SOR Libchavy spol. s r.o.

Zvýšení efektivnosti výroby nově vyvinutých vozidel s alternativními pohony pro hromadnou

přepravu osob a městských nízkopodlažních autobusů SOR NB CITY
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přepravu osob a městských nízkopodlažních autobusů SOR NB CITY

Systémová inovace konstrukce karosérií vozidel pro hromadnou přepravu osob a inovace procesu

jejich výroby

Přiznaná výše podpory: 45,7 mil. Kč

4RAIL, a.s. Univerzální sběrač proudu pro trolejbusy

Přiznaná výše podpory: 4,5 mil. Kč



Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu Potenciál

ŠKODA AUTO a.s. - Rozšíření vývojových kapacit

Přiznaná výše podpory:       45,1 mil. Kč 

TATRA TRUCKS a.s. Rozšíření vývojového a zkušebního centra spol. 

Přiznaná výše podpory: 18,3 mil. Kč
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Přiznaná výše podpory: 18,3 mil. Kč

MBtech Bohemia s.r.o. Rozšíření technologického centra MBtech Plzeň

Přiznaná výše podpory: 37,5 mil. Kč



PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků 

podnikatelská infrastruktura,

zakládání a rozvoj MSP,

internacionalizace podnikání, partnerské sítě,

sofistikované poradenské služby,

podpora technického vzdělávání

Posuny oproti OPPI
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Posuny oproti OPPI

Motivace podnikatelů k zakládání podniků prostřednictvím rizikového kapitálu a mikro
úvěrů

Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy, např. prostřednictvím
podnikatelských inkubátorů

Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro
strategické řízení a management inovací, např. mentoring, koučink, foresight



Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu Rozvoj

Pars Komponenty s.r.o. - Pořízení souboru technologie pro rozvoj strojírenské 
výroby firmy Pars Komponenty s.r.o.

Přiznaná výše podpory:       12,7 mil. Kč
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PO 3 - Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v 
energetice
snižování energetické náročnosti výroby,

úspory energie v podnicích,

využití OZE (MVE, teplo z bioplynu),

rozvoj a modernizace přenosových a distribučních sítí,

rozvoj tepelných rozvodných zařízení a kombinované výroby 
elektřiny a tepla,

zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti nakládání 
s energií a v oblasti druhotných surovin
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Posuny oproti OPPI

Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven a nasazení smart
prvků v distribučních soustavách

Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby a
podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy

Pilotní projekty – zavádění nízkouhlíkových technologií, nových pro ČR

Zvýšení využívání druhotných surovin prostřednictvím zavádění inovativních technologií



Příklad OPPI: Úspěšný projekt v programu EKO-ENERGIE

ŠKODA AUTO a.s. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v závodě Kvasiny
Přiznaná výše podpory: 26,8 mil. Kč

ŠKODA ELECTRIC a.s. Zlepšení technických vlastností výrobně administrativních
objektů společnosti
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objektů společnosti

Přiznaná výše podpory: 20,6 mil. Kč

ŠKODA VAGONKA a.s. Realizace energetických úspor v areálu závodu

Přiznaná výše podpory: 15,5 mil. Kč

Přiznaná výše podpory: 6 303 000 Kč (284,5 tis. EUR)



Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (2014 – 2020) 

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji
a inovacích.
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Zvýšit inovační výkonnost podniků.

Posílení výzkumu, vývoje a uvádění ekoinovací na trh přispěje
k optimálnímu využití zdrojů a ke snížení dopadů výroby či
produktu na životní prostředí.



Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (2014 – 2020) 

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Specifický cíl 4: Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti
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Specifický cíl 4: Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti
nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin.

Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti
nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel),

Hlavní cílová skupina: především MSP, ale i velké podniky, které hodlají
zavést inovativní nízkouhlíkovou technologii.



Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (2014 – 2020) 

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Typovým projektem v oblasti zavádění nízkouhlíkové dopravy budou
pilotní projekty zaměřené na zavádění elektromobility pro podnikatelské
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pilotní projekty zaměřené na zavádění elektromobility pro podnikatelské
subjekty, tak aby nedošlo k překryvům s OP Doprava a OP Životní
prostředí. Způsobilé výdaje budou vynakládány na pořízení souvisejících
technologií, dobíjecích stanic případně na možnost úhrady/příspěvku
části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu
automobilů se spalovacím motorem. Výstupem projektu bude území, ve
kterém bude instalována základní infrastruktura pro elektromobilitu a
pořízení dopravních prostředků, jehož výsledky se promítnou v urychlení
procesu zavádění elektromobility



Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (2014 – 2020) 

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných
surovin.

Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou podnikatelské
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Hlavní cílová skupina: Cílovou skupinou jsou podnikatelské
subjekty, především MSP, ale i velké podniky, které hodlají zavést
inovativní nízkouhlíkovou technologii v oblasti nakládání energií,
včetně nízkouhlíkové dopravy a zpracování druhotných surovin.

Cílové území: Podporu projektům výzkumu a vývoje lze přiřazovat
ve všech regionech České republiky kromě hl. m. Prahy.
Předpokládá se plošné směrování intervencí bez vymezení územní
dimenze.



Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (2014 – 2020) 

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Typy příjemců: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké
podniky. V tomto specifickém cíli se předpokládá účast velkých podniků,
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podniky. V tomto specifickém cíli se předpokládá účast velkých podniků,
neboť představují významnou cílovou skupinou pro zavádění
nízkouhlíkových technologií z hlediska snížení negativního dopadu jejich
činnosti na životní prostředí. To je dáno jednak rozsahem tohoto dopadu
vzhledem k velikosti jejich produkce (velký potenciál ke zlepšení), ale
také tím, že řada velkých podniků má starší technologické vybavení a
nevhodnou infrastrukturu přinášející zbytečnou ekologickou zátěž.



Děkuji za pozornost
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Ing. Martin Voříšek
vorisek@mpo.cz


