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SOUČASNÝ STAV - OPPIK
• Zaměření na nízkouhlíkové technologie (včetně problematiky hospodaření
s vodou v průmyslu):
1. Samostatných výzev v rámci PO3 (například Nízkouhlíkové technologie,
aktivita c) Druhotné suroviny. Aktivita je zaměřena na podporu projektů
k využívání druhotných surovin a vedlejších produktů z výroby)
2. Vyšší míry podpory (Inovační vouchery)
3. Bodové bonifikace (Inovace - voda)
4. Umožnění účasti ve výzvě velkým podnikům splňujícím kód intervence 65
(Aplikace, Inovace, Potenciál)

CÍLOVÝ STAV V OP TAK
• Rozšířit priority o využívání druhotných surovin
• V OP TAK jsou dva specifické cíle, které budou sloužit k podpoře projektů pro
cirkulární ekonomiku
- SC 4.1 - Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik
a odolnosti vůči katastrofám, pracovně nazývaný VODA. SC je zaměřen na
optimalizaci spotřeby vody v rámci výrobního procesu
- SC 4.2 - Podpora přechodu k oběhovému hospodářství. SC je na snížení
materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin
druhotnými surovinami a na materiálový ekodesign výrobků
• Zachovat v OPPI aplikované způsoby zvýhodňování a případně je aplikovat
i v dalších programech podpory
• Zapojení finančních nástrojů

SC 4.1 A 4.2 V OP TAK – ČÁST VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Předpokladem/podmínkou úspěšnosti podpory podnikatelských subjektů
v aktivitách obecně označených VODA a oběhové hospodářství jsou vhodně
nastavené legislativní a hlavně ekonomické podmínky:
• bude-li podnikatel rozhodnutími příslušných správních orgánů nucen k určité
formě chování nebo
• bude-li ke změně chování nucen tím, že se mu změna ekonomicky vyplatí,
pak je namístě takové změny podpořit. Podpora v těchto případech
nepochybně směřuje k zachování, resp. ke zvyšování konkurenceschopnosti
daného subjektu

SC 4.1 A 4.2 V OP TAK – ČÁST VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
• Podpora v OP TAK nebude směřovat jenom ke zlepšení okamžitých výsledků
(snížení spotřeby vstupních surovin, vody nebo polotovarů) aplikací jinde
známých postupů ale i k vývoji nových řešení, vytváření podmínek pro
hledání a nacházení nových řešení
• Formy podpory mohou být analogické současné výzvě programu INOVACE
v OP PIK, kde je zaměření projektu na problematiku vody bonifikováno nebo
mohou mít i formu specializované výzvy

MOŽNÉ PROBLÉMY
• Řada priorit (průmysl 4.0, strukturálně postižené regiony, nízkouhlíková
ekonomika, oběhové hospodářství) může převážit význam takových priorit
vůči ostatním, které společně směřují k naplnění primárního cíle – zvýšení
konkurenceschopnosti české ekonomiky
• Nastavení hraničních oblastí v rámci cirkulární ekonomiky mezi operačními
programy (např. MPO vs MŽP)
• Dogmatické eliminace velkých podniků v rámci OPTAK, jejichž podpora
zajišťuje největší přínosy, a to jak v absolutním vyjádření, tak i na
vynaloženou jednu korunu podpory
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