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Regionální kancelář CzechInvest
pro Jihomoravský kraj
1. část



-- reprezentují agenturu ve 13 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, 2015.



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 2014 - 2020: 
Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost
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Důraz na 
rozvojové 
podpory 
+ počátek inovační 
podpory

OPPP 

2004 - 2006

OPPI 

2007 - 2013

OP PIK              

2014 - 2020

Důraz na inova ční 
podpory
+ podpora VaV ve 
firmách (Potenciál), 
spolupráce mezi 
terciární sférou                          
a průmyslem

Důraz na znalostní 
ekonomiku, 
spolupráci VaV s 
inova čními firmami 
a využívání nových 
forem podpory

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost



OP Podnikání a Inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 - 2020
-- Cíl: 

• dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na  
znalostech a inovacích

-- Celková alokace: 4 905 mil. EUR
-- Regionální míra podpory: 45/35/25 % dle vel. podniku malý/střední/velký
-- Pro projekty v oblasti výzkumu a vývoje je veřejná podpora navýšena.
-- De minimis:

• Hranice 200 000 EUR zůstává,
• Nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky .

-- Forma podpory:
• Dotace,
• Finanční nástroje (úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování 

(ekvitní), kombinace úvěru/záruky s grantem – např. formou odpuštění 
části splátek po splnění závazného ukazatele, finančního příspěvku apod.)

• Kombinace dotací a finančních nástrojů
-- Žádosti budou nově předkládány v novém el. systému MS2014+



Implementační struktura

Řídící orgán: 
• Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt:
• Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest

Ministerstvo pro místní rozvoj
• Národní orgán pro koordinaci

Ministerstvo financí: 
• Platební a certifikační autorita
• Auditní orgán



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 infrast ruktury 
a obnovitelných zdroj ů energie, podpora zavád ění nových 
technologií v oblasti nakládání energií a druhotnýc h surovin“ 

PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních p řístupových sítí k internetu a 
informa čních a komunika čních technologií“

-- Menší počet tematicky více koncentrovaných priorit:



Programy podpory OP PIK
Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Priori tní osa 4

Inovace Technologie OZE Vysokorychlostní 
internet

Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby

Pre-commercial
public procurement

Poradenství 1 (pro 
začínající podniky)

Smart grids I. 
(Distribuční sítě)

Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové 
technologie

Aplikovaný výzkum 
(TIP2)

Poradenství 2 Úspory energie v 
SZT

Partnerství 
znalostního 
transferu

Marketing Smart grids II. 
(Přenosové sítě)

Spolupráce Nemovitosti

Služby infrastruktury Školicí střediska

Inovační vouchery



Nemovitosti 
Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci br ownfieldu na podnikatelský objekt
*regenerace zóny 
*rekonstrukce nájemního objektu 
*rekonstrukce objektu

*dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, 
nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či 
odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, 
hardware a sítě, technická zařízení budov)
*neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a 
inženýrská činnost)

1 – 200 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory
35/45 %

(čl. 14 GBER – reg. 
mapa)

141 566 854 EUR
(15,87 % na PO 2)

Malé a st řední podniky,
municipality



Nemovitosti 

Cíl: Zejména pro MSP zvýšit využitelnost podnikatelské infrastruktury, včetně využití 
brownfieldů pro podporovanou ekonomickou činnost.
Podporované aktivity:

� Přeměna technicky a účelově nevyhovujících areálů nebo brownfieldů na moderní  
podnikatelské objekty. 

• Regenerace zóny – nelze podpořit stavby na tzv. „zelené louce“.
• Rekonstrukce nájemního objektu – pouze pro ÚSC! 
• Rekonstrukce objektu

� Lze si uplatnit náklady na stavební úpravy vč. demolice původní stavby a výstavby 
novostavby. Nelze si však nárokovat výdaje na odstranění ekologických zátěží.

Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k 
nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
Nárokované aktivity nesmí být zahájeny před datem žádosti o podporu.
Předmět podporovaného objektu  musí být zařazen v Národní databázi brownfieldů
(www.brownfieldy.cz)
Forma podpory: 

� MSP – dotace nebo finanční nástroje,
� ÚSC – pouze finanční nástroje.



Služby infrastruktury
*zakládání a rozvoj VTP, CTT, PI 
*poskytování služeb inova čním podnik ům.
*realizace aktivit souvisejících se zkvalitn ěním implementace programu
*provozování stávajícího v ědeckotechnického parku nebo podnikatelského 
inkubátoru nebo centra pro transfer technologií

*dlouhodobý hmotný majetek včetně technického 
zhodnocení, hardware a sítě, 
*dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence a know-
how, 
*provozní náklady,
*náklady na publicitu projektu

5 – 300 mil. Kč
neinv. 1- 30 mil. 
Kč  na projekt 

Intenzita podpory
25/35/45 %

(čl. 14 GBER - reg. 
mapa)

209 808 599 EUR
(15,68 % na PO 1)

podniky, podnikatelská 
seskupení, orgány 

státní správy a
samosprávy organizace 

pro výzkum a šíření 
znalostí (dle Rámce pro 

státní podporu 
Výzkumu, vývoje a 
inovací), neziskové 

organizace



Úspory energie
*modernizace a rekonstrukce rozvod ů elekt řiny, plynu a tepla
*zavádění a modernizace systém ů měření a regulace,
*zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací od padního tepla,
*využití odpadní energie ve výrobních procesech
*zvyšování energetické ú činnosti výrobních a technologických proces ů, 
*instalace OZE pro vlastní spot řebu podniku,
*instalace kogenera ční jednotky s maximálním využitím elektrické a 
tepelné energie pro vlastní spot řebu podniku

*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný majetek
*ekologické studie
- Nelze podpo řit objekty typu hotel, volno časové   
zařízení, lázně, restaurace ad.

0,5 – 250 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory
45 - 70 %

(čl. 41, 46, 49 GBER)

746 247 226 EUR
(61,31 % na PO 3)

podniky



Školicí střediska
*výstavba a po řízení nových p řípadně rekonstrukce stávajících školících 
center,
*modernizace prostor pro vzd ělávání,
*pořízení vybavení školících prostor v četně školících pom ůcek, vzd ělávacích 
program ů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení 
vzdělávací činnosti
* Při použití k řížového financování i náklady na školení

*dlouhodobý hmotný majetek 
*dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software 
a data)

0,5 - 50 mil. Kč 
na projekt

Režim de minimis (50%)
Křížové financování 

(70%)

84 594 827 EUR
(9,48 % na PO 2)

Malé a střední 
podniky



Předběžný harmonogram vybraných výzev pro OPPIK na rok 201 5

Březen 2015 Nemovitosti

Duben 2015 Úspory energie

2. Pololetí 2015 Služby infrastruktury

Školicí střediska

Zdroj: CzechInvest, 2015.



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 kancelá ř CzechInvest pro JMK
Spielberk Office Centre, Vila K
Holandská 3
639 00  Brno


