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

3, 12 mld. EUR

OP PIK

OP PI

4, 331 mld. EUR

+ 1, 2 mld. EUR 
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věcný rozsah

širší záběr intervencí (aplikovaný průmyslový výzkum, širší záběr
v energetice, zcela nově vysokorychlostní internet),

rozšíření odvětví podpor (určitý záběr i do oblasti zemědělství),

širší/užší okruh příjemců (důraz na MSP, větší zapojení veřejných
univerzit a veřejných výzkumných institucí),

větší podíl finančních nástrojů, integrované nástroje – ITI

vyšší alokace pro OP PIK při celkovém snížení objemu
prostředků pro ČR (4,331 mld. EUR; zdroj ERDF)

Odlišnosti OP PIK od OPPI (1)
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složitější veřejná podpora – ve vazbě na novou blokovou
výjimku dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 – GBER (snížená
míra regionální podpory, rozdílné režimy veřejné podpory pro
jednotlivé intervence)

větší důraz na správné čerpání a plnění podmínek (výběrová
řízení, postih jakéhokoli střetu zájmů – je různě a hlavně široce
definován = dopad i na způsob hodnocení projektů)

Podrobnosti o opatřeních a očekávaných výsledcích, způsobu
výběru projektů aj. jsou v textu OP PIK popsány mnohem
podrobněji. Větší důraz je kladen i na indikátory. Vazba na ex-ante
kondicionality, nastavení milníků aj.

Odlišnosti OP PIK od OPPI (2)
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Zaměření OP PIK – Prioritní osy (PO)

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků

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

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií
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Finanční alokace OP PIK
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Podíl finanční alokace prioritní osy na celkové 
alokaci OP PIK (v %)

Celková alokace OP PIK: 4, 331 mld. EUR, příspěvek ERDF
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Programy podpory OP PIK 

PO1 PO2 PO3 PO4
Inovace Technologie

Obnovitelné zdroje 
energie

Vysokorychlostní 
internet

Potenciál Poradenství 

Aplikace Rizikový kapitál 

Úspory energiePCP Expanze 

Partnerství 
znalostního 
transferu

Marketing
Smart grids I.

Spolupráce
Nemovitosti

Nízkouhlíkové 
technologie

ICT a sdílené služby
Inovační vouchery

Úspory energie v SZT
Služby 
infrastruktury Školicí střediska

Smart grids II.
Proof of Concept
Pozn.: Tučně označené programy podpory jsou již připraveny a byly schváleny vládou ČR
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Omezená podpora velkých firem (možná revize v OP PIK)

Podpora velkých podniků stanovena na úrovni 20 % alokace pro
PO 1, PO 3 (bez SC 3.6) a PO 4 (bez SC 4.1) a budou preferovány
velké podniky spolupracující s MSP

Finanční příspěvek nesmí způsobit značné ztráty pracovních míst
s ohledem na stávající rozmístění v rámci Unie

Nové požadavky na příjemce

Povinnost žadatele o podporu zveřejnit v přiměřeném rozsahu
svou strukturu vlastnických vztahů, k zajištění transparentnosti
a zabránění potenciálnímu střetu zájmů

Podle čl. 2 odst. 10 obecného nařízení k ESIF nejsou fyzické osoby
způsobilé být příjemci podpory z ERDF

Podařilo se však prosadit způsobilost živnostníků (podnikajících fyzických
osob) být příjemcem podpory

Co je třeba ve vztahu k OP PIK respektovat (1)
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Vyloučení podpor pro oblast komerčních zařízení cestovního
ruchu (možná revize v OP PIK)

Větší důraz na promítnutí územní dimenze - ne všechny
programy budou přistupovat k příjemcům celoplošně a stejně

Novinkou bude uplatnění ITI.

Co je třeba ve vztahu k OP PIK respektovat (2)
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Důraz na hospodárnost: budou posuzovány obvyklé ceny
stavebních prací dle metodiky ÚRS u staveb, u zařízení budou
rozpočty porovnávány s obvyklými cenami na trhu, tam kde je
porovnání možné a nejedná se o unikátní technologie, výdaje
budou způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na
trhu

Důraz na objektivní hodnocení: na každou žádost 2 posudky
interních hodnotitelů (výjimečně externí expertní posudek, při
nesouladu 2 posudků – arbitr)

Důraz na kontrolu: příjemce musí před podpisem smlouvy s
dodavatelem předložit ke kontrole dokumentaci výběrového
řízení

Výzvy – důležité obecné zásady                                     



Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Indikativní plán výzev OP PIK 2015

Programy podpory – výzvy OP PIK Plánovaný termín vyhlášení výzvy Plánovaná finanční alokace

2. skupina výzev – vyhlášení: listopad 2015

INOVACE – Projekt na ochranu  práv průmyslového 

vlastnictví
listopad 50 mil. Kč

Služby infrastruktury listopad 2 mld. Kč

Marketing -Internacionalizace MSP / Interní projekt listopad 200 mil. Kč

Marketing – SVV, Design / Interní projekt listopad 330 mil. Kč

Expanze (FN) listopad 2 mld. Kč

Technologie – 2. výzva listopad 2 mld. Kč
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Indikativní plán výzev OP PIK 2015

Programy podpory – výzvy OP PIK Plánovaný termín vyhlášení výzvy Plánovaná finanční alokace

2. skupina výzev – vyhlášení: listopad - prosinec 2015

Obnovitelné zdroje energie prosinec 360 mil. Kč

Úspory energie v SZT říjen 1 mld. Kč

Smart grids I (Distribuční sítě) listopad 500 mil. Kč

Nízkouhlíkové technologie prosinec 260 mil. Kč

Smart grids II (Přenosová síť) listopad 3,5 mld. Kč

Vysokorychlostní internet listopad 3,5 mld. Kč
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Děkuji za pozornost


