Dotační zpravodaj pro podnikatele
č. 1/2014

Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140
IČO: 48 36 55 13, DIČ: CZ48365513, e-mail: info@khkkk.cz
www.khkkk.cz

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje vydává ve spolupráci se společností B&H
consult services s.r.o. dotační zpravodaj se zaměřením na aktuální informace ze světa dotací
EU. V tomto úvodním 1. čísle Vám přinášíme přehled všech operačních programů
programovacího období 2014 – 2020 pro výrobní podniky a jejich stručnou charakteristiku.
V dalších číslech se budete dozvídat další nové informace, například o připravovaných výzvách.
V případě dotazů nás neváhejte informovat. Vaše dotazy rádi zodpovíme a nabídneme i
profesionální dotační poradenství.

Kontakty:
PhDr. Blanka Bendlová, MBA
Dotační poradce
B&H consult services s.r.o.
sady Pětatřicátníků 355/26, 301 00 Plzeň
Email: bendlova@bhconsult.cz
Tel.: +420 777 124 643

Ing. Miroslava Bauerová
Projektová manažerka/dotační poradce
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
Email: bauerova@khkkk.cz
Tel.: +420 721 823 563
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Dotace pro výrobní podniky v novém operačním období 20142020
V rámci nového operačního období 2014 – 2020 byly pro Českou republiku vyčleněny
prostředky ve výši téměř 24 miliard EUR, což je o 2, 7 mld. EUR méně než v předchozím
operačním období 2007-2014.
Mezi hlavní novinky oproti minulému období patří snížení počtu programů, jednotné metodické
prostředí a zjednodušení administrativy prostřednictvím elektronizace monitorovacích zpráv.
Spuštění prvních výzev nového operačního období se očekává nejdříve v druhé polovině roku
2015.
Pro výrobní společnosti je připraveno množství programů, které mají napomoci ke zvýšení
konkurenceschopnosti českých podniků pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace
zaměstnanců, podpory výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti.
Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha
– pól růstu ČR.
Uvádíme přehled operačních programů pro výrobní společnosti a jejich stručnou
charakteristiku:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK):
-

Řídící orgán: MPO
Zprostředkující subjekt: Agentura CzechInvest
Alokace: 4.3 mld. EUR
Webové stránky: www.czechinvest.org

OPPIK navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a zaměřuje se na rozvoj ICT a
informačních technologií (vysokorychlostní internet), nákup moderních technologických
zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a
rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po
nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj
podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na
veletrzích, výstavách a další inovační infrastruktury.
Operační program životní prostředí (OPŽP):
-

Řídící orgán: MŽP
Zprostředkující subjekt: SFŽP
Alokace 2.6 mld. EUR
Webové stránky: www.opzp.cz

V rámci OPŽP je možné získat dotaci na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení
a rekonstrukci nízko-emisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních
zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanaci ekologických zátěží a
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dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.
Operační program Zaměstnanost (OPZ):
-

Řídící orgán: MPSV
Zprostředkující subjekt: MPSV, úřady práce
Alokace: 2.1 mld.
Webové stránky: www.esfcr.cz

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability
zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou,
zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
Integrovaný regionální operační program (IROP):
-

Řídící orgán: MMR
Zprostředkující subjekt: Regionální rady regionů soudržnosti
Alokace: 4.6 mld. EUR
Webové stránky: www.strukturalni-fondy.cz/irop

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné
správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V rámci tohoto
operačního programu bude mj. podporována výstavba, rekonstrukce, rozšíření a technologické
vybavení sociálních podniků.
Program rozvoje venkova:
-

Řídící orgán: MZE
Zprostředkující subjekt: SZIF
Alokace 2.3 mld.
Webové stránky: www.szif.cz

V rámci PRV bude možné získat dotaci na rozvoj zemědělských podniků formou investic na
založení a rozvoj nezemědělských činností (zpracovatelský průmysl, agroturistika, výroba OZE ze
zemědělské produkce/odpadů, aj.)
Operační program Praha-pól růstu:
-

Řídící orgán
Zprostředkující subjekt: Magistrát hlavního města Prahy
Alokace: 0.2 mld. EUR
Webové stránky: www.prahafondy.eu

Program umožňuje získat dotační podporu pro pražské malé a střední podniky, vědu a výzkum,
nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání.
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Operační programy přeshraniční spolupráce:
Cílem programů je podporovat přeshraniční spolupráci mezi hraničními regiony NUTS III
sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační
program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a
Slovenskem.
Programy navazují na předchozí programy přeshraniční spolupráce z let 2007-2013. Nově
budou moci získat dotaci i malé a střední podniky prostřednictvím podpory podnikových
investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky
výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti
vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací
veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací
prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu,
pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a
prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.
Operační programy mezinárodní a nadnárodní spolupráce:
-

Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020
Operační program nadnárodní spolupráce Danube
Operační program INTERREG EUROPE
ESPON 2020

-

Operační program INTERACT III
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