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Rostoucí význam návratných 

forem podpory 
Důraz Evropské Komise na vyšší využívání finančních nástrojů 

v ESIF programech 

• Doporučení EK využít část alokace programů přes FN 

(dle oblastí podpory, např. 50 % pro podporu MSP) 

Další opatření Evropské komise na podporu investic 

• Junckerův plán a  Evropský fond strategických investic (EFSI) 

• Posilování role národních rozvojových bank 

• Unie kapitálových trhů (CMU) 

Postupný přechod na návratné formy podpory 

• Snaha hledat centralizované jednotné řešení na národní úrovni, 

kterým bude ČR schopná reagovat na tento trend 

(centralizace FN z ESIF, napojení na Junckerův plán a EFSI) 

 



Zkušenosti z implementace FN 

v období 2007-2013 
Finanční nástroje implementované v ČR v období 2007-2013 

• Úvěrový a záruční fond OPPI (ČMZRB; podpora MSP, zvýhodněné 

úvěry a záruky za komerční úvěry, podřízené úvěry) 

• FN Jessica v IOP (SFRB a KB; zvýhodněné úvěry na rekonstrukci 

a modernizaci bytových domů) 

• FN Jessica v ROP MSK (EIB, Contera, ČMZRB; zvýhodněné úvěry na 

udržitelný městský rozvoj, např. obnova brownfields)  

 

Zkušenosti z implementace 

• Nutnost správně nastavit schémata podpory (riziko korekcí EK) 

• Důraz na transparentní výběr správce FN, soulad se ZVZ 

• Rozběhnout podporu včas, důraz na časové hledisko 

• Budování absorpční kapacity a zvyšování povědomí o FN 

 



Finanční nástroje v období 

2014-2020 
Příležitosti pro finanční nástroje v období 2014-2020 

• Komplexnější regulatorní pravidla ze strany EK 

• Kombinace podpor z FN a dotací 

• Možnost podporovat přes FN všechny oblasti programů 

(dříve jen podpora MSP, udržitelný městský rozvoj, energetická 

účinnost) 

• Více variant pro implementaci FN 

• Standardizované „off-the-shelf“ FN připravené z úrovně EK 

• Ex-ante analýza 

• Doprovodné výklady EK („guidance materiály“), platforma fi-compass  

 

 

 

 

 



Strategický přístup k FN na 

národní úrovni  
• FN zohledněny již při vyjednávání Dohody o partnerství s EK 

• Implementace FN diskutována při vyjednávání programů (absorpční 

kapacita) 

• Finanční nástroje zmíněny ve schválených programech OP PIK, 

OP ŽP, IROP, OP PPR a OP D 

• O implementaci finančních nástrojů teoreticky uvažováno 

v OP Z (sociální ekonomika, podpora podnikání) 

a OP VVV (pilotní projekty v oblasti zlepšení podmínek pro výuku 

spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu 

a vývoje) 
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Program Oblasti vhodné pro podporu FN 

OP PIK • Zvýšení inovační výkonnosti podniků 

• Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích 

• Zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových MSP 

• Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání 

• Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů 

• Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru  

• Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem 
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Program Oblasti vhodné pro podporu FN a vybrané ŘO pro 
implementaci 

OP PPR • Rozvoj VTP, inkubátory 
• Rozvoj inovačních firem 
• Energetická účinnost (veřejné budovy) 
• Probíhá aktualizace ex-ante analýzy 
 

OP ŽP • Prevence vzniku odpadů, zvýšení využití odpadů 
• Snížení environmentálních rizik 
• Energetická účinnost (veřejné budovy) 

IROP • Energetická účinnost (bydlení) 



Další kroky přípravy 

a implementace FN 
Výhled pro nadcházející období 

• ŘO finalizují investiční strategie FN a připravují spuštění první vlny 

podpory z FN (OP PIK, OP ŽP) 

• Výhledově druhá vlna podpory (OP PPR, IROP a Národní inovační 

fond v OP PIK) 

• Předložení centrální varianty implementace FN Vládě ČR 

a rozhodnutí o dalším postupu na národní úrovni 

 

 

 

 

 



Podzimní akce k finančním 

nástrojům 
MMR-NOK připravuje sérii akcí s tématikou finančních nástrojů 

 

1. Možnosti využití finančních nástrojů v období 2014-2020 

• 5. 10. 2015 Národní dům Na Vinohradech, Praha 

2. P2P workshop k finančním nástrojům s experty z Litvy 

• 19. 10. 2015 Kaiserštejnský Palác, Praha 

3. fi-compass seminář k finančním nástrojům 

• 10. 11. 2015, Park Inn Hotel, Praha (lokalita bude potvrzena, 

seminář organizačně zajišťuje EK/EIB) 

4. Workshop na téma „Využití finančních nástrojů v kohezní politice“ 

• 25. 11. 2015, Praha (lokalita bude upřesněna) 

• Workshop v rámci českého předsednictví V4 

 



 
Děkujeme za pozornost. 

 

 

 

www.mmr.cz  

www.dotaceeu.cz  

 

 

http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/

