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Finanční nástroje EU pro podporu VaVaI a 
podnikání 

Finanční nástroje v rámcových programech EU 
Rámcové programy EU pro 2007-2013 (CIP a 7. RP) 

Návrh rámcových programů pro 2014-2020 (COSME a Horizont 2020) 

Finanční nástroje ve strukturálních fondech v rámci ČR – 
Seed/VC fond 

 

 

Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti 

Národní inovační 
strategie 

Koncepce MSP 
2014+ 



Ing. Petr Očko, Ph.D. 
ředitel sekce fondů EU, výzkumu 
a vývoje 

Finanční nástroje v Rámcovém programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 

SMEG – k 31.12.2011 
využilo 171 000 MSP 
– 10,2 mld. € mobilizovaných 
půjček 

GIF – k 31.12.2011  
vyžilo 194 000 MSP 
– 1,9 mld. € mobilizovaného 
venture kapitálu 
 

 
 
 
 
Pozn. Zdroj dat: Evropská komise, DG ENTR 
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Finanční nástroje v 7. rámcovém programu pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 

RSFF – k březnu 2012 
přes 7,4 mld. € poskytnuto 
pro 75 subjektů 

RSI – část RSFF, nyní probíhá výzva  
za účelem vybrání finančních 
zprostředkovatelů 

 
 
 

 
 
 

 Pozn.  Zdroj dat: Evropská komise, DG RTD  Zdroj: EIB 
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Navrhované finanční nástroje dluhového charakteru 
pro období 2014-2020  

 

 

Zdroj: Evropská komise, DG 
ECFIN 
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Navrhované finanční nástroje pro období 2014-2020 
- kapitálové vstupy  

 

 

Zdroj: Evropská komise, DG ECFIN 
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Navrhované finanční nástroje v rámcových 
programech v číslech 

COSME – 1,436 mld. € 
Nástroj pro kapitálové vstupy pro růst MSP – 690 mil. € 

Dluhový nástroj – 746 mil. € 

Horizont 2020 – 3,768 mld. € 
Alespoň 1/3 (cca 1,25 mld. €) by se měla dostat k MSP 

Dluhové financování i pro větší firmy, výzkumné instituce atd. 

 

 

 
Pozn. Zdroj: Evropská komise, DG ENTR a DG RTD 
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Seed/VC fond - východiska pro založení  

Sledujeme 3 hlavní cíle: 

1. Zásadní podpora inovací - otevření nových 
možností financování „dobrých nápadů“ 
vedoucích k založení firmy nebo jejímu růstu, 
stimulace inovačních aktivit MSP, 
posílení konkurenceschopnosti české 
ekonomiky 

2. Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR, 
zapojení soukromých investorů  
do společných investic 

3. Efektivní využívání veřejných prostředků (z EU i z národních zdrojů) k 
podpoře podnikání formou návratných (revolvingových) finančních nástrojů 
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Seed/VC fond - východiska pro založení  

Bude investorem českých podnikatelů stát? 

Stát bude vždy investovat společně se  
soukromými investory (kromě investic velmi 
malého rozsahu) 

Soukromý investor bude mít rozhodující slovo 
při výběru investičních příležitostí 

Úkolem státního fondu je vytvořit finanční 
páku, rozložit riziko 

Cílem NENÍ KONKUROVAT soukromým investorům! 

Další efekty  

Vychovávat podnikatele k využívání této formy financování 

Navázat partnerství se soukromými investory a motivovat je k investování do 
začínajících firem 
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Základní principy realizace Seed/VC fondu  

Transparentnost 

Výběr obhospodařovatele a depozitáře 
ve veřejné soutěži podle novelizovaného ZVZ 

Zveřejňování informací podle zákona 
(regulovaný byznys) 

Kompatibilita s trhem 

Standardní dokumenty (statut fondu, 
investiční smlouva) 

Standardní procesy (výběr investic,  
due diligence, term sheet aj.) 

Odborná péče v průběhu celého investičního procesu 

Minimalizace morálního hazardu 
Minimalizace jakýchkoliv dodatečných nároků státu na investory 
Otevřenost vůči všem důvěryhodným spoluinvestorům 
Správa fondu svěřena do rukou odborníků – ne úředníků! 
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Způsob investování fondu 

Cílové společnosti 
Inovačně a technologicky orientované 

Realizující výsledky výzkumu a vývoje 

Bez preferovaného sektorového zaměření 
(některé obory jsou však vyloučené  
z podpory na základě předpisů EU) 

 
Výběr investic 

Zohlednit ekonomickou výhodnost investice 

Respektovat pravidla obezřetnosti a  
omezování rizik kolektivního investování 

Vybírat investice s významným ziskovým potenciálem (obchodní plán 
předpokládá výnos v průměrné výši min. 15 % ročně) 
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Schéma fungování Seed/VC fondu 
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Děkuji za pozornost. 


