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NOVINKY V PODOBĚ
SEED FONDŮ

V novém dotačním období
budou také více ~yužívány jiné
formy veřejné podpory nežli
dotace. Větší význam mají
získat nástroje typu bankovních
záruk či fondů rizikových
kapitálů. Právě možnost
podpory formou revolvingových
nástrojů je v současné době
ve fází pilotního testování
v rámci tzv. Seed fondu. Celé
nové dotační období by tedy
mělo být ve znamení podpory
podnikatelských projektů s vyšší
přidanou hodnotou. I přesto, že
reálný přidělený objem peněz
nebude nejspíše tak velký jako
v období 2007—2013, stále se
bude jednat o nezanedbatelnou
částku, která přispěje k rozvoji
české ekonomiky.I I
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M álokdy se podaří v jeden den na jednom místě
shromáždit všechny osoby kompetentní k vy
jednávání o podobě nadcházejícího dotačního

období. Na konferenci Eurofondy pro podniky 2014+
se to podařilo. Konference seznámila podnikatele se
strategií České repubtiky do nadcházejícího období
2014—2020 a přispěla tak k nastíněni směru jejich
možných podnikatelských investic.

Peněz hude méne
Po současných letech, kdy si čeští podnikatelé rozdělili
poměrně velký balík evropských penéž. nastane nejspíše
v přídělu investic do České republiky menší útlum.
Česká republika by si podle Daniela Brauna, I. náměstka
ministra pro místní rozvoj, měla v novém dotačním
období rozdělit přibližně o 20 procent méně peněz než
v období současném, ato v předpokládaných 8 tematic
kých oblastech. Oproti současným 24 dotačním progra
mům můžeme očekávat výrazné sníženi počtu progra
mů a v důsledku toho by mělo dojít k tematické koncen
traci podpory. Návrhy nových operačních programu by
měly být hotovy do konce měsíce března 2013 a jejich
reálné spuštění by mělo následovat v průběhu roku 2014.
Přesné datum však záleží zejména na rychlosti Evropské
komise a Evropského parlamentu, jež mají v hodnocení
návrhů dotačních programů poslední slovo.

Přlpravy na ekonomický přerod
Hlavním cílem České republiky pro dotační období
20 14—2020 je zvýšení konkurenceschopnosti českych
hrem. Ruku v ruce s tím jde podpora posunu českých
hrem v hodnotových a dodavatelských řetězcích.

Dle Miroslavy Kopicové, ředitelky Národního vzdělá
vacího fondu, by se Česká republika měla více zaměřit
na přechod na znalostní ekonomiku. Dle Kopicové
končíme období tažené investícemi a je nutný přerod
na ekonomiku taženou inovacemi.
K dosažení těchto cílů připravuje Ministerstvo průmyslu
a obchodu navazující program současného Operačního
programu podnikání a inovace, který má být zaměřen
nejen na podporu partnerství podnikatelské a akademic
ké sféry v oblasti aplikace výsledků výzkumu a vývoje
v praxi, ale i na inovace v energetice, obnovitelné zdroje
energií či na oblast ICT. V současné době investuji
do výzkumu a vývoje zejména velké podniky. Ačkoliv
budou v příštím programovacím období prioritně pod
porovány malé a střední podniky, ve vybranych oblas
tech, jako jsou výzkum, vývoj, inovace apod., je snaha
vyjednat podporu také pro velké hrmy. Celkově však
nebudou podporovány všechny sektory a odvětví v ta
kové míře jako nyní a bude kladen větší duraz na kvalitu
projektu z pohledu naplňování cílu programu.

V jednote je síla
Cílem České republiky v oblasti administrace projektů
je zejména zavedení jednotného informačního systému
pro všechny operační programy, sjednocování metodik
a zjednodušení pravidel pro čerpáni podpory z fondů
EU. Tyto změny ocení zejména čeští podnikatelé, kteří
v srpnovém průzkumu společnosti eNovation, s. r. o.
ve valné většině hodnotili administrativní zátěž dotač
ních projektů jako nadmérnou.

RENÉ BÁRTEK

. . — F — ‚ ‚Prioritou CR v novem dotacnim obdobi
je zvýšení konkurenceschopnosti
Stávající dotační období je pomalu u konce, strukturální fondy Eu mají dočasnou pauzu.
V plném proudu jsou přípravy na dotační období nové, plné nových směru a změn. Cílem
České republiky pro toto dotační období 2014—2020 je mj. přeměna na ekonomiku
taženou inovacemi a z podpory se mohou těšit převážně menší a střední podniky.
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