Shrnutí pro veřejnost k Výroční zprávě o implementaci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost za rok 2017
Výroční zpráva o provádění Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost za rok 2017 (VZ OP PIK 2017) představuje informace o průběhu
implementace OP PIK za období do 31. 12. 2017.
V roce 2017 bylo vyhlášeno v OP PIK celkem 51 výzev o celkové alokaci 1 689,59 mil. EUR
EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj). Pro přepočet korunových údajů byl použit kurz
Evropské centrální banky 25,474 CZK/EUR z prosince 2017. Výzvy byly vyhlašovány
v prioritních osách 1 až 4 (PO1 až PO4). Jednalo se výzvy průběžné i kolové. Došlo
k vyhlášení I. výzvy Vysokorychlostní internet ve SC4.1. K 31. 12. 2017 se Řídicímu orgánu
(ŘO) podařilo vyhlásit výzvy pokrývající 95 % alokace programu. ŘO i Agentura pro
podnikání a inovace (API) pravidelně zveřejňovaly informace o změnách provedených
v harmonogramu výzev včetně zdůvodnění těchto změn.
K 31. 12. 2017 bylo přijato 8 801 plných žádostí v objemu 2 787,36 mil. EUR EFRR. Více
jak polovinu těchto žádostí schválily výběrové komise jednotlivých programů podpory (PP)
k financování (4 883 v objemu 1 423,58 mil. EUR EFRR).
Ke konci roku 2017 evidoval ŘO 4 248 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
1 348,85 mil. EUR EFRR (včetně finančních nástrojů (FN), tj. 115,75 mil. EUR EFRR), což
činí 31 % na alokaci OP PIK. Nejvyšší počet projektů s vydaným Rozhodnutím, zaznamenal
ŘO v PO1. Jednalo se o 1 588 projektů v objemu 555,91 mil. EUR EFRR.
K 31. 12. 2017 bylo proplaceno 1 926 žádostí o platbu v objemu 313,9 mil. EUR EFRR
(včetně FN, tj. 115,75 mil. EUR EFRR), což představuje 7,3% podíl na alokaci OP PIK.
Nejvyšší objem proplacených prostředků zaznamenala PO2, a to 165,64 mil. EUR EFRR
(včetně FN).
Celkové způsobilé výdaje, jež příjemci vykázali ŘO, dosáhly ke dni 31. 12. 2017 výše 460,26
mil. EUR. Celkové certifikované způsobilé výdaje v rámci OP PIK dosáhly ke stejnému datu
výše 446,96 mil. EUR.
K vydávání Rozhodnutí i k proplácení žádostí o platbu docházelo napříč PO. V čerpání
prostředků došlo v roce 2017 k výraznému zrychlení. ŘO předpokládá naplnění pravidla n+3
v roce 2018.
V rámci dílčí alokace OP PIK určené ve smyslu čl. 123 odst. 6 nařízení č. 1303/2013 a čl. 7
odst. 5 nařízení č. 1301/2013 na udržitelný rozvoj měst byly v průběhu roku 2017 uzavřeny
veřejnoprávní smlouvy s metropolitními aglomeracemi (Brněnsko, Hradec KrálovéPardubice, Olomoucko, Ostravsko a Plzeňsko) a schváleny příslušné integrované strategie.
Na základě nastavení metodických postupů implementace a jejich interní kontrole bylo
v průběhu července zahájeno vyhlašování ITI výzev (ITI - Integrované územní investice).
Do konce roku 2017 tak bylo vyhlášeno 17 průběžných výzev v trvání jednoho roku v celkem
10 PP a se souhrnnou finanční alokací 85,9 mil EUR, což tvoří vice než 54 % celkové ITI
alokace OP PIK, tak jak byla všem aglomeracím OP PIK vyčleněna prostřednictvím
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akceptačních dopisů. Do konce roku 2017 nebyl ukončen externí audit designace prováděný
Auditním orgánem Ministerstva financí (AO MF). Podle předběžných závěrů se však
očekává kladný výrok, kterým ŘO OP PIK s ohledem k důsledně uplatňovanému principu
předběžné opatrnosti podmiňuje formální listinné potvrzení dřívějšího elektronického
pokynu z počátku prosince 2017 k možnosti znovuobnovení hodnocení žádostí v otevřených
výzvách v MS2014+.
V rámci implementace OP PIK přistoupil ŘO k dalším revizím programového dokumentu,
více kapitola 6.
V oblasti FN probíhala v PP Rizikový kapitál příprava dvou implementačních větví: fondu
fondů a koinvestičního fondu. Jednání o dohodě o financování s Evropským investičním
fondem (EIF) v případě fondu fondů bylo završeno podpisem dohody v lednu 2017. EIF na
základě výzvy vyhlášené v březnu 2017 prováděl výběr finančních zprostředkovatelů - fondů
rizikového kapitálu, které budou investovat prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO), EIF i dalších soukromých investorů do začínajících inovativních společností v seed
a start-up fázi. K 31. 12. 2017 probíhala jednání o podobě dané dohody o financování
v gesci EIF. Fond fondů má k dispozici kapitál ze zdrojů OP PIK (40 mil. EUR) i EIF
(10 mil. EUR).
Paralelně probíhala příprava nově vytvářené státní investiční instituce Národní inovační
fond, investiční společnost, a.s. (NIF), které měla být alokována do správy zbylá část
alokace v rámci PP Rizikový kapitál i FN v rámci PP Proof-of-concept OP PIK. Příprava NIF
nebyla k 31. 12. 2017 ukončena, společnost byla v licenčním řízení u České národní banky.
Další FN kapitálových vstupů tedy k 31. 12. 2017 nebyly spuštěny. V únoru 2018 MPO
navrhlo ukončení přípravy vzniku NIF. ŘO připravuje alternativní využití plánované alokace
obou PP.
MPO v průběhu roku 2017 pokračovalo v rámci PP Expanze v přípravě úvěrového nástroje
ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Dohoda
o financování (Expanze - úvěry) mezi MPO a ČMZRB byla podepsána 24. 3. 2017 s alokací
327 mil. EUR a následně byla vyhlášena I. výzva Expanze - úvěry.
Další dohoda o financování týkající se PP realizovaných formou FN, tj. Úspory energie
a Úspory energie v SZT, byla mezi MPO a ČMZRB podepsána 21. 6. 2017 s vyčleněnou
alokací 74 mil. EUR a následně byla vyhlášena I. výzva Úspory energie - úvěry.
V rámci přípravy Operačního manuálu OP PIK verze 4 a 5 bylo dotvořeno metodické
prostředí pro postup implementace FN na straně ŘO. Během roku 2017 se MPO zapojovalo
formou testování a připomínek do vytváření modulu FN v informačním systému MS2014+,
který zajišťuje MMR-NOK. Příprava modulu probíhá podle harmonogramu dohodnutého se
všemi zapojenými subjekty.
V oblasti indikátorů došlo v roce 2017 vzhledem k předešlému roku k významnému zvýšení
nejen odhadů poskytnutých příjemci (závazek), ale zejména i skutečného plnění. Závazek
indikátoru Počet podniků pobírajících podporu na úrovni OP vzrostl o téměř 145 % (obdobné
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na všech čtyřech PO, celková hodnota 3 455) a skutečné plnění o 480 % (celková hodnota
864). Tento stav je zapříčiněn zejména ukončováním velké části projektů z prvních výzev
programu. Nežli hodnotit vazbu tohoto indikátoru k cílovým hodnotám na úrovni jednotlivých
investičních priorit/PO, je vhodnější použít relaci k milníku 2018. Kromě výstupu PO4, kde
je dosahováno zatím jen 6% plnění věcného milníku, ale kde ŘO predikuje jeho dosažení,
PO 1-3 naplňují věcné milníky již cca 40 % (indikátory výkonnostního rámce viz kapitola 6b).
ŘO tak průběžně sleduje naplňování jak finančních, tak věcných milníků. Indikátor
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) vykazoval rovněž
významný vývoj hodnot. Závazky oproti minulému období vzrostly o cca 115 % na úroveň
1 634 885 451 EUR a skutečné plnění dosáhlo zvýšení až o 8 370 % na hodnotu
215 351 080 EUR. K významným nárůstům došlo také u výstupových indikátorů se zdrojem
Ž/P (žadatel/příjemce) v souvislosti s výše uvedenou skutečností, že docházelo
k ukončování řady projektů z prvních výzev. ŘO předpokládá, že v průběhu roku 2018 bude
docházet k postupnému výraznému růstu hodnot než doposud.
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