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Regionální kancelář CzechInvest 

pro Jihomoravský kraj 
1. část 



 

--  reprezentují agenturu ve 12 krajích ČR 
 

Role  

--   poskytují informace a zabezpečují služby agentury v daném regionu 

--   podporují investice a reinvestice domácích i zahraničních firem,  

--   spolupracují na rozvoji regionu s místní správou a samosprávou,    

     hospodářskými komorami, vysokými školami a dalšími institucemi 

--   veškeré služby jsou bezplatné 

Regionální kanceláře agentury CzechInvest  

Regionální  kancelář CzechInvest 

pro Jihomoravský kraj 
 

Spielberk Office Centre, Vila „K" 

Holandská 3, 639 00  Brno-Štýřice  
 

Tel.: 543 422 780-6 

Fax: 543 422 795 

E-mail: brno@czechinvest.org 

 Zdroj: CzechInvest, 2014. 

mailto:brno@czechinvest.org


Činnosti regionálních kanceláří CzechInvestu 

DOTACE z EU: konzultace a administrace finanční podpory podnikání ze 

strukturálních fondů EU (EDUCA, OP PI 2007 – 2013, OP PIK 2014 - 2020) 

 

INVESTIČNÍ POBÍDKY: konzultace záměrů žádostí o tuto státní podporu 

 

INVESTOŘI: propagace regionu z hlediska investičních příležitostí, příprava 

nabídky pro zahraniční investory, analýzy regionu 

 

AFTERCARE: služby pro zahraniční i české firmy 

 

PODPORA VaV: poradenství v oblasti podpory inovací, ochrany práv 

duševního vlastnictví, programy CzechInvestu 

 

START-UPs: spolupráce s vysokými školami, projekty CzechEkoSystem, 

CzechAccelerator  

 

 



EU Dotace 2007 - 2013: OP PI 
2. část 



OP Podnikání a Inovace 2007 - 2013 

Zdroj: CzechInvest, data k 3.2.2014.  

--   Základní podmínky: 
• Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období v ČR (mimo Prahu) 

• Zpracovatelský průmysl, IT, strategické služby, VaV 

• Výše podpory pro JMK dle velikosti malý/střední/velký podnik – 60/50/40 % 

• Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku 

• Platba dotací probíhá po úspěšné realizaci zpětně 

 

--   Celková alokace: 91,5 mld. Kč, 6 prioritních os – 17 programů 

 

--   Aktuální stav programu k 3.2.2014: 

Počet projektů s 

přiznanou dotací 

Přiznaná dotace 

 (v mld. Kč) 

Proplaceno 

 (v mld. Kč) 

ČR JMK ČR JMK ČR JMK 

9 995 1 569 85,8 13,2 47,2 7,2 



Počet podaných žádostí v OP PI 
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Zdroj: CzechInvest, data k 3.2.2014. 



Výše podpory v krajích 

Zdroj: CzechInvest, data k 3.2.2014.  

Celkem 86 mld. Kč 

Celkem 47 mld. Kč 
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Nemovitosti 

Cíl programu 
podpořit vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně 
související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 
nemovitostí  

Příjemce dotace 
podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky a jejich 
svazy 

Forma a výše podpory 
dotace dle regionu a velikosti podniku. Celková alokace 
programu 507,4 mil. EUR. 

Podporované aktivity 
╌ příprava podnikatelské zóny (pouze pro podnikatelské subjekty) 

╌ regenerace a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí 

╌ výstavba nájemních objektů (pouze pro obce a kraje) 

╌ vyhotovení projektové dokumentace 

 
 

 



Čerpání programu Nemovitosti v mil. Kč 

Zdroj: MPO, data k 15.1.2014.  

0 

1 500 

3 000 

4 500 

6 000 

7 500 

9 000 

10 500 

12 000 

13 500 

15 000 

Nemovitosti Nemovitosti II Nemovitosti II - prodloužení 

Plánovaná alokace Výše podané RŽ Výše podané PŽ Proplaceno 

Celkem 9 mld. Kč 

Celkem 11 mld. Kč 



EU Dotace 2014 - 2020: OP PIK 
3. část 



Důraz na 

rozvojové 

podpory  

+ počátek inovační 

podpory 

OPPP  

2004 - 2006 

OPPI  

2007 - 2013 

OP PIK              

2014 - 2020 

Důraz na inovační 
podpory 

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

Důraz na znalostní 

ekonomiku, 

spolupráci VaV s 

inovačními firmami 

a využívání nových 

forem podpory 

Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 



Prioritní osy OP PIK 

 

 

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 

PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 
 středních firem“ 

PO-3 „Účinné nakládání s 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“ 

-- Menší počet tematicky více koncentrovaných priorit: 



PO - 2 : „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 

malých a středních firem“ 

  
Specifický cíl: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 

Podporované aktivity: 

 Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé 

infrastruktury i souborů výrobních objektů, 

 rekonstrukce brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických 

zátěží) a jejich přeměna na moderní výrobní objekty, 

 rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro 

zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů – vždy se musí jednat o 

nemovitost typu brownfield. 

Motivace pro rekonstrukci objektů typů BF v podobě uznatelnosti 

nákladů na pořízení těchto nemovitostí. 

Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky). 

Předpokládaná alokace (návrh): 4,07 mld. Kč. 

Zdroj: MPO, Návrh OP PIK - 4. pracovní verze, listopad 2013. 



OP PIK aktuálně  

Pro OP PIK je přislíbena alokace vyšší než má současný OP PI. 

Klíčová skupina příjemců: zejména malé a střední podniky (zvláště 

inovativní), míra podpory velkých podniků omezena. 

Max. míra regionální podpory dle velikosti podniku malý/střední/velký: 

45/35/25 %. 

Zaměření specifických výzev na konkrétní území s ohledem na jejich 

potřeby a rozvojový potenciál. 

Kromě podpory individuálních projektů i podpora projektů společných v 

rámci integrované strategie daného území. 

Vyšší využití finančních nástrojů typu rizikový kapitál, mikroúvěry, 

záruky za bankovní úvěry, aj. Podpora formou nevratných dotací 

zůstane zachována. 

Změní se technické řešení předkládání žádostí. 

 

 



Harmonogram příprav OP PIK 

 

Leden/únor 2014 – začátek neformálního vyjednávání s EK o 

schválení programu 

do 31.3.2014: odevzdání finálních OP Vládě ke schválení, odevzdání 

Dohody o partnerství EK 

2. čtvrtletí 2014 – ex-ante analýza finančních nástrojů v OP PIK  

Leden – červen 2014 – rozpracování OP na úrovni podprogramů, 

příprava implementace a metodiky, informačního systému, publicita 

nového OP 

Zásadní faktory: schválení Dohody o partnerství ze strany EK 

Předběžné datum spuštění OP PIK: podzim 2014 

 



Děkuji za pozornost. 

brno@czechinvest.org  
Tel.:543 422 780 - 786 
www.czechinvest.org 



Agentura pro podporu podnikání a investic 
 

Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 

Regionální kancelář CzechInvest pro JMK 

Spielberk Office Centre, Vila K 

Holandská 3 

639 00  Brno 


