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Helena Halabicová
oddělení podpory podnikání a RZL

IROP: Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a
podmínek života pro obyvatele regionů – „LIDÉ“
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání

• Dotace na: výstavbu, rekonstrukci, rozšíření a vybavení sociálních
podniků
• Žadatelé: OSVČ, malé a střední podniky, obce, neziskové organizace
Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

• Dotace na: zateplení budov, výměny zdrojů tepla, výměny rozvodů
tepla a vody
• Žadatelé: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků,
bytových jednotek - budovy se 4 a více byty, kromě fyzických osob
nepodnikajících

Operační program zaměstnanost
Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

•
•
•
•

Další vzdělávání zaměstnanců
Poradenské a informační aktivity, rekvalifikační programy
Podpora zavádění age managementu
Podpora odborné praxe a stáží v podnicích, spolupráce podniků a
vzdělávacích institucí

Prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

• Aktivity podporující vznik a rozvoj inovačního prostředí, zvýšení povědomí o
sociálních inovacích
• Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti – mmj. inovace v
zaměstnávání mladých a starších lidí, vytváření rovných příležitostí na trhu
práce

Program rozvoje venkova 2014 - 2020
Priorita 6 (P6) - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto
oblasti

• opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti,
podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností
• usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků a
pracovních míst (např. nabídka služeb agroturistiky nebo využití
zemědělské produkce/odpadů k výrobě obnovitelných zdrojů energie)
• předpokládané schválení ze strany Evropské komise: 1. čtvrtletí roku
2015

OP Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR
Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

• Kooperace podniků a výzkumných institucí – výzkum, transfer
technologií a know-how
• Vytváření sítí a kooperačních aktivit mezi výzkumnými institucemi,
vzdělávacími institucemi a podniky
• Zlepšení zapojení MSP do výzkumu a inovací, vytváření klastrů a sítí

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
Prioritní osa 1 - Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

• posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací, podpora
kooperací MSP a institucí z oblasti výzkumu a inovací
• zlepšení zapojení MSP do výzkumu a inovací, vytváření klastrů a sítí

Národní programy podpory

Národní programy
Program ZÁRUKA 2015 až 2023
Program ZÁRUKA 2013 - finanční příspěvky
Program INOSTART

Podpora exportu
Proexportní platební záruka
Předexportní úvěr (ČEB)
Přímý exportní úvěr (ČEB)

Regionální programy podpory

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v JčK
• Podpora realizace podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v
Jihočeském kraji
• zvýhodněný regionální úvěr do výše 1 mil. Kč, 4 % p. a., 6 let
Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech
• Podpora malých podnikatelů do 5-ti zaměstnanců v problémových regionech
na území Jihočeského kraje v určených odvětvích (CZ NACE)
• Dotace ve výši 50% procent (50 – 200 tis. Kč) na pořizování nových či
modernizovaných výrobních strojů, zařízení, odborného softwaru či různých
technologií včetně environmentálně šetrných, dále při rekonstrukci a
rozšiřovaní stávajících podnikatelských prostorů. podnikatelů ve vybraných
regionech
Jihočeské podnikatelské vouchery
• Podpora MSP se sídlem v Jihočeském kraji
• Podporovanou aktivitou je nákup služeb založených na znalostech, které
žadatel/příjemce potřebuje pro své inovační aktivity.

• Max. výše podpory: 150 000,-- (75 % N), celková alokace: 2 000 000,-- Kč

Děkuji za pozornost

