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Evropa 2020

Stěžejním strategickým materiálem pro hospodářskou politiku EU je 
strategie Evropa 2020 . 

Stanovuje vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. 
století.

Zdůrazňuje (mimo jiné) nutnost vybudování hospodářství méně
náročného na zdroje. 

Na strategii Evropa 2020 navazuje sedm tzv. vlajkových iniciativ, 
z nichž pro podporu využívání zdrojů (včetně druhotných surovin) 
jsou klíčové:

Evropa m éně náročná na zdroje,

Inovační unie, 

Průmyslová politika pro éru globalizace.
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Druhotné suroviny v národních strategických 
dokumentech 

Strategický rámec udržitelného rozvoje

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací

Národní inovační strategie

Národní program reforem

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti

Bezpečnostní strategie

Státní politika životního prostředí

Surovinová politika
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Podpora projekt ů k využívání druhotných surovin 
v sou časném programovacím období

Některé operační programy v současném programovacím období
(2007 – 2013) bylo možné využít pro podporu využívání druhotných 
surovin. 

V rámci žádného z uvedených dotačních titulů nebyla problematika 
druhotných surovin explicitně zmíněna a předmětné projekty bylo 
možné přihlásit jen do „nadstavbových“ tematických oblastí (např. 
obecná podpora podnikání apod.). 

V kompetenci MPO šlo zejména o programy Rozvoj, Inovace 
a Potenciál. 

Podpora tak byla nejednoznačná a značně roztříštěná.
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Předpokládaná struktura OP PIK

Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na podpo ře 
výzkumu, vývoje a inovací

Prioritní osa 2: Podpora malého a st ředního podnikání, 
služeb ve znalostní ekonomice a internacionalizace

Prioritní osa 3: Udržitelné hospoda ření s energií a rozvoj 
inovací v energetice

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních p řístupových sítí
k internetu a informa čních a komunika čních technologií

Prioritní osa 5: Technická pomoc 
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2

Podpora bude směřována i na opatření v oblasti využívání
druhotných surovin.

Podporovány budou především projekty výzkumného charakteru, 
experimentálního vývoje, projekty inovačního zaměření
a technologické pilotní projekty. 

Příklady: projekty,  kterými se budou z použitých výrobků získávat 
efektivním postupem cenné druhotné suroviny, inovativní
nízkouhlíkaté technologie na získávání a zpracování druhotných 
surovin a technologie na výrobu inovativních výrobků z druhotných 
surovin v zájmu podpory exportu.
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílovou skupinou budou podnikatelé z oblasti především MSP 
(možnost podpory velkých podniků zatím není vyjasněná, i když o ni 
MPO usiluje). 

Předpokládáme, že podpořené projekty prohloubí spolupráci 
podnikatelských subjektů a výzkumných organizací a vysokých škol 
a budou mít pozitivní vliv i na zaměstnanost. 

Podpora bude poskytována podnikatelům se sídlem ve všech 
regionech České republiky, kromě hl. m. Prahy.
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost –
proces p řípravy

do konce září připravit finální verzi OP PIK, včetně indikátorů pro 
hodnocení budoucí úspěšnosti programu,

v listopadu předložit vládě ČR k projednání, 

po schválení vládou dokončit vyjednávací proces s EK.

Připravované OP na období 2014 – 2020 (mimo OP p řeshrani ční
spolupráce):
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - řízený MPO, Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, MŠMT, Zaměstnanost, MPSV, Doprava, MD, Životní
prostředí, MŽP, Integrovaný regionální operační program, MMR, Praha - pól 
růstu ČR,  hl. město Praha, Technická pomoc,  MMR. 
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Závěr

Vyšší a technologicky vysoce inovativní využívání druhotných 
surovin může přispět k řešení:

nižší energetické a materiálové náročnosti výroby, 

snižování závislosti na dovozech surovin, 

snižování čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, 

snižování emisí apod. 

Existence programu na vyšší využívání druhotných surovin v rámci 
připravovaného OP PIK poskytne významnou pobídku pro realizaci 
inovativních projektů a napomůže k naplňování národních cílů
odvozených z připravené Politiky druhotných surovin.
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