POLITIKA SOUDRŽNOSTI
EU 2014–2020
Cílení investic na hlavní růstové priority

Nová politika soudržnosti požaduje, aby regiony a členské státy pro dosažení hospodářského
růstu a tvorbu pracovních míst cílily investice EU na čtyři klíčové oblasti:
•
•
•
•

Výzkum a inovace
Informační a komunikační technologie (ikt)
Posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (msp)
Podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství

Priorita: posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Proč by měla EU investovat do MSP?
• 99 % podniků v EU (asi 20 milionů) spadá do kategorie MSP, tzn. že má méně než 250 zaměstnanců.
Tyto podniky představují hlavní hnací sílu hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace.
Představují páteř evropského hospodářství.
• Evropské MSP jsou klíčem k její obnově. Vytvářejí 2 ze 3 pracovních míst v soukromém sektoru a udržují
si dvojnásobnou míru zaměstnanosti než větší podniky.
• MSP potřebují pomoci s přístupem k financování a se získáváním kvalifikovaných pracovníků, jsou též
zranitelnější v důsledku hospodářských změn.
• Aby si mohly MSP udržet konkurenceschopnost na globálním trhu, potřebují být produktivnější, zvyšovat
kvalitu a lépe odlišit své výrobky, služby a marketing.

Jak podporovala politika soudržnosti MSP v období 2007–2013?
Výkaznictví členských států zatím ukazuje následující:
• Investice z politiky soudržnosti podpořily více než 73 500 nově založených podniků a vytvořily v MSP více
než 263 000 pracovních míst.
• Pro podporu firem, především MSP, za účelem jejich inovací, vyšší míry využívání IKT, dovedností přístupu
či modernizace pracovních postupů, bylo využito téměř 70 miliard EUR.

Regionální
a městskou
politiku

Politika soudržnosti 2014–2020 bude MSP dále podporovat takto:
Politika soudržnosti bude podporovat podnikání a růst MSP tak, že bude řešit problémy, které jejich rozvoji
brání. Cílem reformované politiky soudržnosti bude zdvojnásobit současnou podporu na úroveň asi 140 miliard
EUR pro období 2014–2020, částečně formou vyšší míry využívání finančních nástrojů. Toto zvýšení investic
MSP pomůže:
• získat přístup k financování prostřednictvím grantů, půjček, záruk na půjčky, rizikového kapitálu apod.;
• využívat podnikatelské know-how a poradenství, informace a příležitosti k vytváření sítí, včetně
přeshraničních partnerství;
• zlepšovat přístup na globální trhy a snižovat podnikatelské riziko;
• využívat nové zdroje růstu, například zelenou ekonomiku, udržitelný cestovní ruch, zdravotnické a sociální
služby, včetně tzv. „stříbrné ekonomiky“, a kulturní a kreativní odvětví;
• školit podnikatele, manažery a pracovníky, aby se dokázali přizpůsobit novým výzvám;
• investovat do lidského kapitálu a do organizací poskytujících prakticky orientované odborné vzdělávání
a výcvik;
• vytvářet cenná propojení s výzkumnými centry a univerzitami v zájmu podpory inovací.
Nová zjednodušená a společná pravidla a opatření usnadní MSP přístup k prostředkům z politiky soudržnosti
v období 2014–2020. Patří mezi ně:
•
•
•
•

vykazování využití prostředků online;
jasnější pravidla způsobilosti;
cílenější a méně časté kontroly operací malého rozsahu;
širší možnosti použití a zjednodušení nastavení finančních nástrojů a přístupu k nim.

Nový strategický přístup
• Každý členský stát by měl vypracovat „strategický rámec politiky pro nově zakládané firmy podporující
začleňování“, jež bude obsahovat komplexní vizi podpory podnikání.
• Tento dokument by měl zahrnovat i postupy pro zvyšování povědomí, rozvoj podnikatelských dovedností,
stejně jako opatření napomáhající nově zakládaným firmám zahájit provoz a získat přístup k financování,
především mikrofinancování.
• Tento „Small Business Act“ pro Evropu představuje opatření EU, kterým by se měl vytvořit komplexní rámec
politiky MSP pro EU, jehož účelem bude zlepšení podnikání a jeho podpora.

