Průvodce službami
státní podpory
pro rozvoj podnikání
Od inovativní myšlenky na globální trh

Podpora
inovací

Rozvoj
podnikání

Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro
přístup státu k podpoře rozvoje českých firem. Úspěšné uplatnění českých
výrobků a služeb na zahraničních trzích souvisí s cíleným rozvojem komplexního
systému asistence a služeb státu v rámci osy inovace – investice – infrastruktura –
– internacionalizace.
Z tohoto důvodu státní instituce vzájemně spolupracují a vytváří podpůrný
ekosystém, který povzbuzuje firmy k inovacím a produkci výrobků a služeb
s vyšší přidanou hodnotou. Služby a asistence zapojených institucí na sebe
vhodně navazují, doplňují se a podnikatelům ve výsledku přináší větší efekt.

Zahraniční
expanze

Cílem je zjednodušení přístupu firem k nabízené státní podpoře a asistenci, kdy
je poskytována ucelená nabídka služeb pro všechny fáze podnikání – od myšlenky,
přes realizaci nápadu, rozvoj podnikání, investice až po export.
Zájem o vybrané služby lze komunikovat s kterýmkoliv ze zapojených partnerů,
který klienta profesionálně provede systémem asistencí.

Financování

Pojištění
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Podpora výzkumu, vývoje a inovací

SCIENCE,
RESEARCH
AND
INNOVATION
FOR OUR
FUTURE
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MPO

API

Dotace
– Aplikace OP PIK – průmyslový a experimentální vývoj
– Potenciál OP PIK – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací
– Inovační vouchery OP PIK – nákup poradenských, expertních
a podpůrných služeb v oblasti inovací
– Proof of Concept OP PIK – a/ aktivity související s ověřením technické
proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem
zavedení nového produktu/služby na trh; b/ aktivity směřující k dopracování
výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
– Inovace – Inovační projekt OP PIK - zvýšení technických a užitných
hodnot výrobků, technologií a služeb; zavedení nových metod
organizace firemních procesů; zvýšení prodeje výrobků a služeb
prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo
zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
– Partnerství znalostního transferu OP PIK – podpora vytvoření partnerství
mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí
za účelem transferu znalostí

– Czech Rise Up 2.0 – výzkum proti COVID 19. Financování projektů na dokončení
nových a dosud neexistujících medicinských řešení do praxe, která mohou na
pomoci s bojem proti koronavirové infekci.
Podporováno je dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje,
fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv
či posouzení shody a certifikace.
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Navázání výzkumné spolupráce a hledání partnerů

TA ČR

– DELTA 2 – podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu
– THÉTA – podpora transformace a modernizace energetického sektoru
v souladu se schválenými strategickými materiály
– GAMA 2 – ověření výsledků výzkumu pro praktické uplatnění a komerční užití
– BETA 2 – program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích
pro potřeby státní správy
– KAPPA – program podpory mezinárodní spolupráce subjektů z České
republiky s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska a propojování
výzkumných organizací s aplikační sférou
– Národní centra kompetence – podpora budování stabilní a dlouhodobé
základy aplikovaného výzkumu, realizace kvalitního výzkumu podle
potřeb aplikační sféry
– ERA-NET Cofundové výzvy – podpora mezinárodní spolupráce subjektů
z České republiky s partnery z různých zemí v rámci evropského
hospodářského prostoru i mimo něj

CzechInvest

– Prostředí pro život – program zajištění zdravého a kvalitního životního
prostředí a udržitelného využívání zdrojů*

– databáze a informace o projektech z oblasti výzkumu, vývoje a inovací
podpořených z veřejných prostředků ČR  
– vyhledávání potenciálních partnerů pro společný výzkum na tuzemské
i mezinárodní úrovní či hledání aplikace výsledků do praxe
– to umožňuje fulltextový vyhledávač TA ČR STARFOS
(www.starfos.tacr.cz)

– Technologické mise – podpora mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu
a vývoje spojená s prezentací technologické vyspělosti ČR

Podpora kulturních a kreativních průmyslů
CzechTrade

– DOPRAVA 2020+ – rozvoj dopravního sektoru způsobem,
který reflektuje společenské potřeby*

MŽP

– TREND – zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků*
– The Country for the Future – podpora zavádění inovací v malých a středních 		
podnicích, rozvoje start-up společností a infrastruktury pro digitální inovace

TA ČR

Programy na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje
MPO

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

MDČR

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

– Design pro konkurenceschopnost – dotační projekt zahrnující zvýhodněné 		
individuální služby průmyslového nebo produktového designéra dle vlastního
výběru z online databáze Adresář designérů CzechTrade a dotace na
prezentaci firem a designérů na vybraných designových veletrzích v zahraničí
– odborné vzdělávání v oblasti design managementu
– Adresář designérů CzechTrade – www.designers-database.eu – propagace
designérů v ČR i zahraničí a seznam dodavatelů zvýhodněných designérských
služeb, poskytovaných v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost

* administruje TA ČR
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Podpora startupů

CzechInvest

Programy na podporu rozvoje startupů
– Czech Starter – poskytnutí služeb mentoringu a poradenství v ČR
– Czech Accelerator – akcelerační pobyt v zahraničním
inkubátoru
– Czech Match – prezentace produktů a služeb přímo před
potenciálními investory v zahraničí
– Czech Demo – účast na mezinárodních startupových akcích
s možností prezentace
– ESA BIC – podnikatelský inkubátor podporující subjekty
v oblasti vesmírných technologií nebo systémů
– CzechLink StartUp – propojení startupových společností se
zahraničními i domácími investory

API

Dotace pro začínající malé podnikatele
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Podpora vysoce inovativních a průlomových nápadů MSP
TA ČR

CREATIVITY,
INNOVATION
FOR OUR
INDUSTRY

– Technologie pro začínající podnikatele OP PIK – pořízení nových strojů,
technologických zařízení a vybavení

– GAMA 2 - studie proveditelnosti ověřující tržní inovace, průlomové produkty,
služby, procesy a obchodní modely s potenciálem rychlého růstu
a expanze na zahraniční trhy  
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Investice do výroby
Programy zaměřené na rozvoj výrobních firem

API

INNOVATION
FOR OUR
AUTOMOTIVE

–
–
–
–

digitální transformace a přechod na průmysl 4.0
pořízení nových technologických zařízení a vybavení
podpora komplexních opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
modernizace a rekonstrukce zastaralých a technicky nevyhovujících
budov a infrastruktury
– zavádění nízkouhlíkových technologií
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Služby pro investory a municipality
Investiční pobídky

CzechInvest

– pobídky pro tuzemské i zahraniční investory

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
– cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty
či plochy nevyužívané a zanedbané

Národní databáze brownfieldů

INNOVATION
FOR OUR
INFRASTRUCTURE
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Ministersvo průmyslu a obchodu

– evidence vybraných lokalit odpovídajících definici brownfieldu

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
– cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných
areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro
průmysl a podnikání

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future
– program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu
zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních
klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu
podnikatelských parků s menší rozlohou
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Služby pro investory a municipality
Databáze podnikatelských nemovitostí
– jedna z nejrozsáhlejších databází svého druhu v ČR

CzechInvest

CzechLink
– projekt kapitálových účastí spojuje firmy, které hledají investora
s potenciálními investory

Aftercare
– asistence a rozsáhlá konzultační činnosti v případě expanze výrob,
zakládání technologických, výzkumných a vývojových center či center
podnikových služeb
– vízová podpora, konzultace a administrace vízových programů
– možnost registrace do Sektorové databáze dodavatelů

TA ČR

Realizace výzkumných potřeb veřejné správy
– program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby
státní správy BETA2 za účelem kvalitnější a efektivnější výkon státní správy

INNOVATION
FOR OUR
HEALTH
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Informace o podnikání a exportu

Exportní vzdělávání

BusinessInfo.cz

Odborné semináře

– portál sdružující informace o podnikání a pro podnikání na jednom
dostupném a přehledném místě
– zahrnuje aktuality a příležitosti ze zahraničních trhů, kalendář akcí,
elektronické formuláře, praktické návody a rady včetně dalších
doporučených zdrojů

– semináře se zaměřením na mezinárodní obchod, specifika
podnikatelského prostředí včetně rozvoje komunikačních
a manažerských dovedností

CzechTrade

CzechTrade

Průvodce službami
státní podpory pro rozvoj podnikání

Teritoriální semináře a exportní konference
– fóra skýtající aktuální obchodní informace z vybraných teritorií

Newsletter CzechTrade denně
– denní přehled zahraničních obchodních příležitostí v rovině poptávek,
tendrů a investičních výzev

Pomoc s podnikáním v zahraničí
Individuální asistenční služby pro exportéry poskytované
přímo v zahraničí

Exportní poradenství
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– zhodnocení exportní připravenosti firmy včetně základních doporučení
– návrh strategie vstupu na zahraniční trhy
– poradenství poskytované exportními konzultanty ve všech krajích ČR
a specialisty ve světě se znalostí obchodování až v 60 zemích
– využití konzultačních platforem MEETING POINT CZECHTRADE a setkání
podnikatelů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří
CzechTrade

CzechTrade

Informační a konzultační servis v oboru cestovního ruchu

CzechInvest

CzechTourism

CzechTrade

Konzultační a poradenský servis pro exportéry

– konzultace vhodných nástrojů a příležitostí pro podnikatele
– informace o charakteristikách trhu, spotřebním chování, trendech

– realizace cenového průzkumu, komplexní analýza teritoria (konkurence,
cenový průzkum, distribuční kanály, bonita apod.)
– vyhledání obchodního partnera a ověření zájmu o spolupráci
– organizace obchodních jednání
– poskytnutí dlouhodobé exportní asistence s využitím zázemí
zahraničních kanceláří CzechTrade
– investice v zahraničí a další služby

Setkání s nákupčími Sourcing Days
– zprostředkování setkání zahraničních subjektů
s potenciálními tuzemskými dodavateli

Individuální asistenční služby
zahraničních zastoupení CzechInvest
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Prezentace v zahraničí
Adresář exportérů

CzechTrade

– online databáze českých exportérů určená k prezentaci
zahraničním obchodním partnerům (exporters.czechtrade.cz)

CzechTourism

INNOVATION
FOR OUR
SAFETY

18
countryforfuture.com

Prezentace českých firem na zahraničních veletrzích
– osobní nebo distanční (online) prezentace českých firem
v rámci jednotného stánku agentury
CzechTrade se zajištěním asistenčních služeb (networkingové akce,
společný propagační materiál aj.)
– osobní nebo distanční (online) prezentace českých firem v rámci projektů
NOVUMM, NOVUMM , KET a DESIGN pro konkurenceschopnost
spolufinancovaných z fondů EU

Prezentace turistických atraktivit v zahraničí
– podpora ústředí a zahraničních zastoupení CzechTourismu
včetně mediálních aktivit
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Úvěry, záruky a produkty Trade Finance

Úvěry, záruky a produkty Trade Finance

Úvěry na rozvoj a inovace

Záruky na rozvoj a inovace

–
–
–
–
–

– záruka za provozní a investiční projekty MSP
– záruka za provozní a investiční úvěry pro malé a střední sociální podnikatele
– záruka pro podnikatele zasažené opatřeními v souvislosti s koronavirem
(podniky do 500 zaměstnanců)
– záruka podporující předání rodinných podniků novým vlastníkům, mohou
ji získat malí a střední podnikatelé, a to na nákup obchodního podílu
v rodinném podniku, nákup akcií rodinného podniku či na odkoupení
obchodního závodu rodinného podniku.
– program na podporu investic českých podnikatelských subjektů
na zahraničních trzích
– záruka za nabídku při vstupu do zadávacích/výběrových řízení
pro malé a střední podniky
– záruka na realizaci inovativních projektů na území ČR

investiční projekty malých a středních podnikatelů (mimo Prahu)
investiční projekty inovativních malých a středních podnikatelů na území Prahy
investiční projekty vedoucí k úspoře energie
investiční projekty sociálních podnikatelů
specifické investiční projekty jihočeských malých a středních podnikatelů
ČMZRB

ČMZRB

Průvodce službami
státní podpory pro rozvoj podnikání

ČEB

Úvěry na riziko českého výrobce/vývozce
– úvěr na financování výroby pro vývoz
– dodavatelský exportní úvěr
– úvěr na financování investic v zahraničí

Úvěry na riziko zahraničního odběratele
– odběratelský úvěr

Produkty Trade Finance pro podporu vývozu
Záruky

ČEB

–
–
–
–
–

záruka za nabídku (Bid Bond)
záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond)
záruka za vrácení akontace (Advance Pyment Guarantee, APG)
záruka za uvolnění zádržného (retention Money Guarantee, Rention Bond)
záruka za záruční dobu (Warranty Bond)

Odkup vývozních pohledávek
– z akreditivu
– z kontraktu

Odkup pohledávek tuzemského subdodavatele za vývozcem z ČR
Dokumentární platby
– dokumentární akreditiv
– dokumentární inkaso
20
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Pojištění
Podpora českých firem na trzích s vyšším rizikem
– riziko nezaplacení (Pojištění pohledávek) přímo pro vývozce
dle délky splatnosti, riziko neplacení pro financující banku
– riziko zrušení kontraktu dovozcem
– odstoupení zahraničního partnera od kontraktu ať už z důvodu
platební nevůle, neschopnosti či teritoriálního rizika

EGAP

Pojištění bankovních záruk
– nejčastěji záruka za nabídku, akontační, za řádné provedení,
za záruční dobu

Pojištění rizik znehodnocení investice
– pojištění investice v zahraničí proti riziku částečného
nebo úplného znehodnocení
– pojištění úvěru na investici ve spolupráci s bankou

Prescoring připravovaných exportních zakázek

INNOVATION
FOR OUR
LIFE
22
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CzechTrade

– posouzení bonity klienta – individuální posouzení zahraničních odběratelů
ve spolupráci s kreditními agenturami

Kalkulačka kurzových rizik E-Start
– systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá
odhadnout případnou kurzovou ztrátu u pohledávky nebo závazku,
kalkulačka je k dispozici na portálu BusinessInfo.cz
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Kontakty

CzechInvest
MILAN KAVKA
ředitel regionální kanceláře
pro Plzeňský kraj
milan.kavka@czechinvest.org
296 342 965, 727 805 856

API
RENATA KOŘÍNKOVÁ
ředitelka Odboru koordinace fondů EU a
regionálních kanceláří
renata.korinkova@agentura-api.org
296 342 451, 724 518 624

EGAP
JAN DUBEC
ředitel Odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
dubec@egap.cz
222 842 328

TA ČR
LADISLAV MLČÁK
regionální manažer pro Prahu
a Střední Čechy
ladislav.mlcak@tacr.cz
778 114 277

ČMZRB
MICHAL PLUTA
marketingový ředitel
pluta@cmzrb.cz
775 415 056

ČEB
MAREK JENÍK
ředitel odboru
Exportní financování I
marek.jenik@ceb.cz
222 843 257
CzechTourism
VERONIKA JANEČKOVÁ
vedoucí Odd. produkt managementu
a regionální spolupráce trhů
janeckova@czechtourism.cz
221 580 637, 731 548 501
CzechTrade
JAN ŠPUNDA
vedoucí oddělení Podpora
internacionalizace pro výrazně
inovativní MSP
jan.spunda@czechtrade.cz
224 907 580, 602 254 839

MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU
Program Czech Rise Up 2.0
VÍT EICHLER
vedoucí oddělení chytrých investic
eichlerv@mpo.cz
224 853 295
Program Regenerace
a podnikatelské využití brownfieldů
JAN HANA
vedoucí oddělení brownfields
hana@mpo.cz
224 853 279
Program Smart Parks for the Future
SILVIE POCHTIOLOVÁ
odbor brownfields a rozvoje inovačního
podnikání
pochtiolova@mpo.cz
224 853 151

Zájemce o vybrané služby se může obrátit na kteréhokoliv z uvedených zástupců.
Klientovi bude zajištěno profesionální provázení celým systémem asistencí.
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