OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ
Celková alokovaná částka (2004 – 2006): 347,8 MEUR (z toho EU 260,9 MEUR)
PRIORITA 1: ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Alokovaná částka: 173,9 MEUR (z toho EU 130,4 MEUR)
Opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
Alokovaná částka: 55,65 MEUR ( z toho EU 41,73 MEUR)
Zaměření:
• podpora inovačního prostředí v ČR, zejména v oblastech průmyslového výzkumu a vývoje,
transferu technologií a know-how a podpora uplatnění inovovaných výrobků a technologií na
českém i světovém trhu
Možný předkladatel projektů: právnické osoby, které prokáží spolupráci s konkrétní institucí
terciárního vzdělávání, popř. výzkumným ústavem atp.
Velikost projektu: obsahující stavební práce – min. výše podpory je 3 mil. Kč a max. je 150 mil. Kč.
neobsahující stavební práce – min. výše podpory je 0,5 mil Kč a max. je 30 mil. Kč.
Forma podpory: podpora se poskytuje formou přímé dotace, která je pro jednotlivé předkladatele
projektů specifikována v programovém dodatku OPPP.
Opatření 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury
Alokovaná částka: 79,99 MEUR (z toho EU 59,99 MEUR)
Zaměření:
• zlepšení infrastruktury existujících území a průmyslových zón a intenzifikace jejich využití,
zejména v oblastech postižených útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby, vedoucí k
zachování stávajících a vytváření nových pracovních příležitostí
• revitalizace a regenerace stávajících průmyslových objektů a území s cílem zajistit jejich
maximální využitelnost, sledováno bude zatraktivnění těchto oblastí pro nové investory v
důsledku odstraňování starých ekologických zátěží, zvláštní pozornost věnuje Opatření
výstavbě a rozvoji objektů pro podnikání
Možný předkladatel projektu: vlastník podnikatelské nemovitosti:
• obec, svazek obcí či kraj
• rozvojová společnost, tj. právnická osoba, jejímž hlavním předmětem podnikání jsou živnosti
přímo související s rozvojem a pronájmem podnikatelských nemovitostí, na území České
republiky
• podporovaný podnik, který působí v oboru zpracovatelského průmyslu, nebo v oblasti
strategických služeb a technologických center, nebo podnik inovačního
Podnikatelský subjekt musí naplňovat kritéria malého a středního podniku.
Velikost projektu: max. výše podpory je 500 mil. Kč (popř. až 1,5 mld. Kč), min. výše podpory je
1 mil. Kč ( popř. 500 tis. Kč).
Forma podpory: podpora se poskytuje formou přímé dotace, která je pro jednotlivé předkladatele
projektů specifikována v programovém dodatku OPPP.
Opatření 1.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání
Alokovaná částka: 20,87 MEUR (z toho EU 15,65 MEUR)
Zaměření:
• vytváření a zlepšování podmínek pro efektivní výkon činnosti pracovníků v průmyslu a v
průmyslových službách na všech úrovních
• rozvoj klíčových dovedností managementu malých a středních podniků, za účelem stabilizace
podniků a jejich dalšího rozvoje
• toto Opatření je zároveň doplňkové k Opatření 4.2 – Specifické vzdělávání z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů
Možný předkladatel projektu: může být subjekt, který splňuje podmínky, které jsou uvedeny
v programovém dodatku OPPP
Velikost projektu: min. výše podpory na projekt je 500 tis. Kč, max. výše podpory je 30 mil. Kč.
Forma podpory: podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady, která je pro jednotlivé
předkladatele projektů specifikována v programovém dodatku OPPP.

Opatření 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb
Alokovaná částka: 17,39 MEUR (z toho EU 13,04 MEUR)
Zaměření:
• zvýšení schopnosti odborných poradců a poradenských organizací poskytovat poradenské
služby špičkové kvality pro rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a inovativnosti
podnikatelského prostředí
• bude vytvořen registr akreditovaných poradců
• zakládání sdružení podnikatelů (klastrů)
• podpora rozvoje infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských
služeb podporujících konkurenceschopnost českých podniků
Možný předkladatel projektu:
• CzechInvest, Krajské úřady nebo jimi určené organizace, instituce terciálního vzdělávání nebo
výzkumné organizace
• právnická osoba dle zákona 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku nebo sdružení osob založené
dle občanského zákoníku, již existující či nově založená za účelem provozu klastru
Podnikatelský subjekt musí splňovat kritéria malého a středního podniku.
Velikost projektu: výše podpory/projekt pro vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení
životaschopnosti a přínosu klastru - min. 200 tis. Kč, max. 1 mil. Kč
výše podpory/projekt pro činnosti naplňování poslání klastru - min. 3 mil. Kč,
max. 45 mil. Kč
Forma podpory: podpora bude poskytována formou dotace na uznatelné náklady a formou nákupu
služeb a zařízení (veřejná zakázka). Tento nákup bude realizovat agentura CzechInvest a CzechTrade.
PRIORITA 2: ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ
Alokovaná částka: 159,9 MEUR (z toho EU 119,9 MEUR)
OPATŘENÍ 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků
Alokovaná částka: 83,47 MEUR (z toho EU 62,60 MEUR)
Zaměření:
• podpora rozvoje nových malých a středních podniků, na podnikatelské projekty s cílem zvýšení
konkurenceschopnosti
• zakládání a stabilizace podniků poskytujících zejména průmyslové služby s cílem zvýšit jejich
kvalitu
• podpora aktivit vedoucích ke zvyšování jakosti a technické úrovně produktů, zvyšování podílu
výrob respektujících směrnici o integrované ochraně životního prostředí
• podpora informačních, poradenských a marketingových služeb
Možný předkladatel projektu:
Předkladatelé se liší dle jednotlivých programů v daném opatření.
• fyzické osoby, které splňují podmínky uvedené v programovém dodatku OPPP
• obchodní společnosti, s výjimkou akciových společností, které splňují podmínky uvedené
v programovém dodatku OPPP
• malé podniky ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb.
• podnikatel spadající do kategorie malého a středního podniku a má uzavřeno účetnictví za min.
3 roky činnosti
• malé a střední podniky-musí mít charakter průmyslové, stavební nebo řemeslné výroby, služeb
a obchodu a musí mít právní formu a.s., spol s.r.o., k.s., v.o.s. nebo družstva
Velikost projektu: je stanovena jednotlivými programy, kterou jsou specifikovány v programovém
dodatku OPPP.
Forma podpory: je stanovena jednotlivými programy, kterou jsou specifikovány v programovém
dodatku OPPP.
Opatření 2.2 Podpora inovací, výrobků, technologií a služeb (INOVACE)
Alokovaná částka: 41,74 MEUR (z toho EU 31,30 MEUR)
Zaměření:
• podpora inovačních projektů zaměřených na zlepšení technických a užitných parametrů
výrobků a charakteristik procesů výroby a technologií vyššího řádu
• projekty vedoucí ke vzniku inovovaných služeb
• projekty, jejichž inovační potenciál směřuje do oblasti horizontálních politik EU vztahujících se
k oblastem životního prostředí a udržitelného rozvoje

•

podpora projektů podnikatelských subjektů, které jsou součástí inovačního prostředí v ČR,
zejména v oblastech průmyslového výzkumu a vývoje, transferu technologií a knowhow
• podporovány budou rovněž i inovace služeb v oblasti technické, organizační, informační a
finanční, přinášející vysokou míru přidané hodnoty
Možný předkladatel projektu: musí mít daňovou příslušnost na území ČR a prokáže placenou
daňovou povinnost v ČR za dobu 2 let předcházejících podání žádosti
Velikost projektu: je specifikována v programovém dodatku OPPP.
Forma podpory: dotace a/nebo zvýhodněný úvěr
Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných
zdrojů energie
Alokovaná částka: 34,78 MEUR (z toho EU 26,09 MEUR)
Zaměření:
• snížení energetické náročnosti v průmyslovém sektoru
• zajištění účelného a ekonomicky výhodného využití domácích prvotních energetických zdrojů
• zachování přiměřené míry zacházení s domácími energetickými zdroji a s příslušnou
energetickou infrastrukturou
• podpora maximálního využití dostupných primárních energetických zdrojů, neobnovitelných i
obnovitelných, způsobem minimalizujícím negativní dopady z této činnosti na životní prostředí
podpora opatření vedoucích k úsporám energie
Možný předkladatel projektu: podnikatelské subjekty, které splňují podmínky, které jsou uvedeny
v programovém dodatku OPPP
Velikost projektu: min. výše celkové podpory činí 500 tis. Kč, max. výše podpory činí 30 mil. Kč.
Forma podpory: podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady do výše maximálně
46 % na projekt.
PRIORITA 3: TECHNICKÁ POMOC
Alokovaná částka: 13,9 MEUR (z toho EU 10,4 MEUR)
Opatření: 3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu
Alokovaná částka: 6,96 MEUR (z toho EU 5,22 MEUR)
Zaměření:
• realizace, řízení, monitorování a kontrola operací OP Průmysl a podnikání
• příprava, výběr, hodnocení programu
• jednání implementačních a monitorovacích struktur
• výdaje na odměňování pracovníků zaměstnaných na přípravě, výběru, hodnocení, monitorování
programu
Možný předkladatel projektu: Řídící orgán, CzechInvest
Velikost projektu: není specifikováno
Forma podpory: nevratná přímá pomoc
Opatření 3.2. – Ostatní technická pomoc
Alokovaná částka: 6,96 MEUR (z toho EU 5,22 MEUR)
Zaměření:
• zpracování studií, posudků, hodnocení ex-ante, SEA
• organizace seminářů, školení
• informovanost a publicita
• zpracování informačních analýz
• získání a instalace počítačových systémů k řízení a monitorování
• technická pomoc při sběru dat
• příprava programových dokumentů pro následující programové období
Možný předkladatel projektu: Řídící orgán, CzechInvest
Velikost projektu: není specifikováno
Forma podpory: nevratná přímá pomoc
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