
Využití finančních nástrojů  

v rámci OP Praha – pól růstu ČR 
 

 

 
Praha                                           5. 10. 2015 

 



WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 

Obsah 

 Úvodní informace k předběžnému posouzení využití FN v 

OP PPR 

 

 Výstupy předběžného posouzení využití FN v OP PPR 

 

 Dosud neuzavřené otázky 

 

2 



WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 

Předběžné posouzení využití FN v 

rámci OP PPR 

 Zpracováno v souladu s čl. 37 obecného nařízení 

 

 Realizace: červen – říjen 2014 

 

 Zpracovatel: Deloitte Advisory s. r. o. 
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Výstupy předběžného posouzení FN 

 Pro možnost využití finančních nástrojů jsou způsobilé pouze 

vybrané oblasti první a druhé prioritní osy OP PPR: 

 

SC 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování 

vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů 

 

SC 1.2.3 Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich 

životního cyklu 

 

SC 2.1.3 Realizace pilotních projektů přeměny energeticky 

náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s 

integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci 

plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení 

budov 
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Výstupy předběžného posouzení FN 

 Risk sharing loan – vědeckotechnické parky 
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Výstupy předběžného posouzení FN 

 Kapitálový investiční fond, tzv. Seed fond rizikového 

kapitálu 
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Výstupy předběžného posouzení FN 

 Renovation loan – podpora inteligentních budov 
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Předběžné posouzení využití FN v 

rámci OP PPR 

 na základě zásadních připomínek MMR-NOK z července 

2015 bylo doporučeno předběžné posouzení využití FN v 

rámci OP PPR aktualizovat   

 v současné době probíhá příprava zadávací 

dokumentace na aktualizaci ex – ante analýzy FN 

 předpokládaný termín aktualizované analýzy s návrhem 

implementace - do poloviny roku 2016 
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Dosud neuzavřené otázky 

 jednotná a komplexní metodika implementace IFN na 

národní úrovni v gesci Ministerstva financí včetně Studie 

proveditelnosti s předpokládaným termínem září/říjen  

2015 

 konzultace s MPO (Národní inovační fond) 

 zájem na koordinovaném řešení 

 technické obtíže (Praha - kraj x ostatní ŘO - organizační 

složky státu, legislativní bariéry, atd.) 
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