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OPPI – operační program podnikání a 

inovace 
2007 – 2013 

Alokace pro program Spolupráce – klastry 2,250 mld. Kč 

Podepsáno v Rozhodnutích – 1,33 mld. Kč  

    (přesně 1 327 469 000 Kč) 

Proplaceno -  0,79 mld. Kč (přesně 785 018 773Kč). 152 žopl.  

Statistiky (zde zadáte program):  

http://eaccount.czechinvest.org/Statistiky/statistikaCerpaniDotaci.asp

x 

 



Klastry Výzva I.   

Alokace pro Výzvu I. - 1 mld. Kč 

Rozhodnutí podepsalo 17 klastrů  

Podepsáno v Rozhodnutích – 572 671 000 Kč (úspěšnost 57,27%) 

Proplaceno – 483 451 216 Kč (úspěšnost 84,42%) 

    



Klastry Výzva II.  

Alokace pro Výzvu II. – 750 mil. Kč 

Rozhodnutí podepsalo 9 klastrů  

Podepsáno v Rozhodnutích – 237 136 000Kč (úspěšnost 31,62%) 

Proplaceno – 191 701 339Kč (úspěšnost 80,84%) 



Klastry Výzva II. – prodloužení  

Alokace pro Výzvu II. – 500 mil. Kč 

Rozhodnutí podepsalo 14 klastrů  

Podepsáno v Rozhodnutích – 517 662 000Kč (úspěšnost 103,53%) 

Proplaceno (program není ještě uzavřen) – 109 866 218Kč 

(úspěšnost 21,22%) 

 



OP PIK - Operační program Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost 

2. část 



Formulace cílů OP PIK 

Hlavní vstupní dokumenty: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění (Strategie Evropa 2020), Národní program 

reforem ČR 2013 , Dohoda o partnerství, S3 Strategie 

 

Vize České republiky v oblasti podnikání a inovací: 
– Česká republika patří mezi světová centra vysoce vyspělé průmyslové výroby a 

podnikání v technologicky náročných oborech. Zvyšující se podnikatelské ambice 

lidí a atraktivní podnikatelské prostředí přispívají ke vzniku dynamicky rostoucích 

firem, přičemž stále více z nich patří mezi technologické lídry v rámci svých 

produktových trhů. Přes vysoký podíl průmyslu na HDP se energetická náročnost 

ekonomiky díky vysoké účinnosti využívání energií přibližuje průměru zemí 

OECD. Rostoucí počet zahraničních firem zde, nejen ve vazbě na místní výrobní 

základnu, rozšiřuje výzkumné a vývojové aktivity.  

 

Globální cíl Operačního programu: 
– dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na 

znalostech a inovacích 

 

 

 

 

 

 





Implementační struktura 

Řídící orgán:  
– Ministerstvo průmyslu 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 

Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ 

 

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků 

 

Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 

nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“  

 

Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních technologií “ 

 



Programy podpory OP PIK 



Spolupráce 



Aplikovaný výzkum (TIP2) 



Finanční alokace OP PIK  

-- Celkové prostředky pro ČR: 23,84 mld. EUR 

z toho pro OP PIK 4,33 mld. EUR 

Zdrojový fond: ERDF 

 

Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může dojít k drobným 

přesunům) 

 



Mezinárodní spolupráce 
3. část 



Mezinárodní spolupráce 

Agentura CzechInvest se dlouhodobě zasazuje o rozvoj klastrů v 

České republice. Jednou z klíčových aktivit v oblasti rozvoje klastrů a 

klastrové politiky je navazování a prohlubování mezinárodní 

spolupráce.  

 

Projekty: 

-- CEE Cluster Network  

CLUS3 

Clusters CORD 

ClusterCOOP 

Centramo  

 

http://www.czechinvest.org/mezinarodni-spoluprace 



Centramo 
V České republice byl proveden benchmarking 12 klastrů, které 

následně obdržely bronzovou známku, jedná se o: 

CGMC – klastr obecného strojírenství  

CLUTEX  

CREA Hydro&Energy  

Energoklastr  

Envicrack  

IT Cluster  

Moravskoslezský automobilový klastr  

MedChemBio  

Nanoprogres  

Network Security Monitoring Cluster  

OMNIPACK – klastr výrobců obalů  

Plastikářský klastr  

 

http://www.maestroj.cz/
http://www.maestroj.cz/
http://www.maestroj.cz/
http://www.maestroj.cz/
http://www.creacz.com/
http://www.creacz.com/
http://www.autoklastr.cz/
http://www.trustworthyictonfire.com/nsmc-network-security-monitoring-cluster.html
http://www.trustworthyictonfire.com/nsmc-network-security-monitoring-cluster.html
http://www.trustworthyictonfire.com/nsmc-network-security-monitoring-cluster.html
http://www.trustworthyictonfire.com/nsmc-network-security-monitoring-cluster.html
http://www.klastromnipack.cz/cs/site/verejnost/verejnost_index.htm
http://www.klastromnipack.cz/cs/site/verejnost/verejnost_index.htm
http://www.klastromnipack.cz/cs/site/verejnost/verejnost_index.htm
http://www.klastromnipack.cz/cs/site/verejnost/verejnost_index.htm


Děkuji za pozornost. 

marie.danisova@czechinvest.org 

www.czechinvest.org 



Agentura pro podporu podnikání a investic 
 

Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 

Štěpánská 15 

120 00  Praha 

tel.  296 342 804 


