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Příloha 1: 

Cíle, prioritní osy a oblasti podpory Operačního programu Podnikání a inovace 

Globální cíl OPPI 

 
Specifický cíl prioritní osy 

 
Prioritní osa 

 
Oblast podpory 

 

„Zvýšit do konce 

programovacího 

období 

konkurenceschopnost 

české ekonomiky a 

přiblížit inovační 

výkonnost sektoru 

průmyslu a služeb 

úrovni předních 

průmyslových zemí 

Evropy“ 

 

Zvyšovat motivaci k zahájení 

podnikání, zintenzivnit aktivitu 

malých a středních podniků a 
vytvářet podmínky pro využití 

nových finančních nástrojů pro 

zahájení podnikání 

 

1. Vznik firem 
 

1.1 Podpora začínajícím 

podnikatelům 

 

1.2 Využití nových 

finančních nástrojů 

 

Zvýšit konkurenceschopnost 

podniků zaváděním nových 

výrobních technologií, 
zintenzivnit rozvoj 

informačních a komunikačních 

technologií a služeb pro 

podnikání 

 

2. Rozvoj firem 
 

2.1 Bankovní nástroje 

podpory MSP 

 
2.2 Podpora nových 

výrobních technologií, 

ICT a vybraných 

strategických služeb 

 
Zvýšit účinnost užití energií v 

průmyslu a využití 

obnovitelných, případně i 

druhotných zdrojů energie 

(vyjma podpory spaloven) 

 

3. Efektivní 

energie 
 

3.1 Úspory energie a 

obnovitelné zdroje 

energie 

 

Posílit inovační aktivity podniků 
(zavádění inovací technologií, 

výrobků a služeb) 

 
4. Inovace 

 

4.1 Zvyšování inovační 
výkonnosti podniků 

 
4.2 Kapacity pro 

průmyslový výzkum a 

vývoj 

 
Povzbudit spolupráci sektoru 

průmyslu se subjekty z oblasti 

výzkumu a vývoje, zkvalitnit 

infrastrukturu pro průmyslový 

výzkum, technologický vývoj a 

inovace, zefektivnit využití 

lidského potenciálu v průmyslu 

a zkvalitnit podnikatelskou 

infrastrukturu 

 

5. 

Prostředí pro 
podnikání a 

inovace 

5.1 Platformy spolupráce 

 
5.2 Infrastruktura pro 

rozvoj lidských zdrojů 

 

5.3 Infrastruktura pro 

podnikání 

 

Zintenzivnit rozvoj 

poradenských a informačních 

služeb pro podnikání 

 

6. Služby pro 

rozvoj podnikání 
 

6.1 Podpora 

poradenských služeb 

 
6.2 Podpora 

marketingových služeb 

 
Vytvořit institucionální, 

technické a administrativní 

podmínky pro realizaci 

operačního programu 

 

7. Technická 

pomoc 
 

7.1 TP při řízení a 

implementaci OPPI 

 
7.2 Ostatní TP 
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Příloha 2:  

Matice logického rámce 

Logický rámec pro projekt: 

Nástavba školicího střediska společnosti ZK Desing a.s. 

Název programu: OP Podnikání a inovace 

Rozpočet: 8 927 450 Kč, z toho z ERDF 3 750 000 Kč 

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření  

- Vybudovat vlastní školicí středisko 

pro vzdělávání stávajících i nových 

zaměstnanců společnosti ZK 

Design a.s. 
 

- Celková kapacita školicího 

střediska k datu ukončení projektu, 

- přírůstek kapacity školicího 

střediska v důsledku realizace 
projektu, 

- počet nakoupených školicích 

pomůcek, 

- počet nakoupených školicích 

programů. 

- Monitorovací zprávy, 

- Katastr nemovitostí, 

- Stavební úřad. 

 

Účel projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

- Posílit naplňování cílů personální 

oblasti společnosti ZK Design a.s. 

(cíli personální oblasti jsou: rozvoj 

programu řízení a vzdělávání 

lidských zdrojů, vybudování 

silného expertního potenciálu), 

- dosáhnout osobního a profesního 

rozvoje a růstu zaměstnanců 
společnosti, 

- zvýšit odbornou kvalifikaci 

zaměstnanců, 

- zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a 

konkurenceschopnost podniku, 

- podpořit zaměstnanost a vzdělanost 

v regionu. 

- Zvýšení konkurenceschopnosti a 

adaptibility podniku, 

- zvýšení zaměstnanosti v regionu, 

- osobní růst, profesionální rozvoj, 

odborná kvalifikace zaměstnanců 

společnosti. 

- Monitorovací zprávy, 

- sledováni monitorovacích 

indikátorů, 

- statistiky podniku, 

- počet proškolených zaměstnanců. 

 

- Existence kvalitních výukových 

příležitostí pro zaměstnance, 

- ochota zaměstnanců se dále 

vzdělávat, 

- existence kvalitních výukových 

programů a lektorů, 

- možnost zaměstnavatele nabízet 

zaměstnancům další formy 
profesionálního rozvoje, 

vzdělávání, kvalifikace. 

Výsledky projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

- Vybudování školicího střediska, 

- pozitivní dopad na rovné 

příležitosti, 

- Vybudování školicího střediska 

s dvěma školicími místnostmi 

s kapacitou cca 20 a 5 osob, 

- Projektová dokumentace, 

- monitorovací zprávy, 

- seznam provedených školení, 

- Opoždění dodávek, 

- nedodržení časového 

harmonogramu projektu, 
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- podpoření zaměstnanosti 

v regionu, 

- v osobního a profesního rozvoje a 

růstu zaměstnanců společnosti, 

- zvýšení adaptability zaměstnanců a 

konkurenceschopnosti podniku. 

- vybavení školicích místností 

vybavením – stoly, židle, skříně, 

PC s příslušenstvím a softwearem, 

tiskárny, telefony, dataprojektory, 

smart board, notebooky, 

magnetické tabule, korkové tabule 

- školení v oblasti měkkých 

dovedností, v počítačové 

gramotnosti, v jazykových 

dovednostech periodických školení 

ze zákona, 

- počet zaměstnanců využívajících 
těchto školení. 

- možnost ověření na místě. 

 

- přírodní podmínky, 

- kvalitní provedení stavebních prací 

- kvalita vybavení hardware, 

software a ostatní prezentační 

techniky, 

- zajištění finančních zdrojů. 

Aktivity projektu Prostředky/vstupy Náklady Předpoklady/rizika 

- Vytvoření projektové dokumentace 

- Objednávka stavební/projektové 

dokumentace 

- zpracování a odevzdání plné 

žádosti včetně příloh 

- VŘ na dodavatele stavebních prací 

a Výběr vítězného dodavatele 

- Stavební práce 

- VŘ na dodavatele hardware, 

software a ostatní prezentační 

techniky a výběr vítězného 
dodavatele 

- Vybavení školicích místností 

nábytkem potřebným ke školení, 

prezentační technikou, školicími 

pomůckami 

- Projektová dokumentace,  

- finanční zdroje, 

- inženýrská činnost ve výstavbě, 

- technické zhodnocení staveb, 

- hardware a sítě, 

- vybavení školicích místností, 

- software a data, 

- uzavřené smlouvy s dodavateli. 

 

 - Zajištění finančních zdrojů, 

- existence vhodné firmy na stavební 

práce, 

- existence vhodné firmy na dodání 

hardware, software a ostatní 

prezentační techniky, 

- kvalitně zpracovaná projektová 

dokumentace, 

- sestavení kvalitního projektového 

týmu. 

 Předběžné podmínky projektu 

- Vybrání a schválení projektu, 

- projekt musí být vybrán 

k financování se SF EU, 

- včasné zahájení projektu, 

- stavební povolení. 
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Příloha 3:  

SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Reakce projektu na potřeby a cíle 
společnosti. 

- Realizace projektu ve vlastních 
prostorách společnosti. 

- Vysoká míra souladu projektu s cíli 
Programu Školicí střediska. 

- Dostatečné administrativní a provozní 
zajištění realizace projektu (zkušený 
realizační tým). 

- Zkušenosti žadatele se 
zpracováváním registračních a plných 
žádosti v rámci OPPI. 

- Zkušenosti žadatele s řízením 
projektů. 

- Zkušenosti žadatele se 
zpracováváním monitorovacích zpráv 
a žádostí o platbu v rámci OPPI. 

- Doložený příslib úvěru. 

- Finanční náročnost projektu. 
- Nezapojení VŠ nebo jiných typů 

škol či VaV pracovišť 
v předkládaném projektu. 

- Nevyužívání prostor školicího 
střediska jinými podnikatelskými 
subjekty než je žadatel. 

Příležitosti Rizika 

- Vybudování vlastního zázemí pro 
vzdělávání zaměstnanců společnosti. 

- Vybudování školicího střediska 
v areálu společnosti. 

- Moderní a kvalitní vybavení školicího 
střediska. 

- Osobní a profesní rozvoj a růst 
zaměstnanců společnosti. 

- Zvýšení adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniku. 

- Posílení naplňování cílů personální 
oblasti (rozvoj programu řízení a 
vzdělávání lidských zdrojů ve 
společnosti, vybudování silného 
expertního potenciálu). 

- Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti 
v regionu. 

- Zvýšení produktivity práce. 
- Zlepšení celkového image firmy. 

- Opoždění dodávek. 
- Nedodržení časového 

harmonogramu projektu. 
- Přírodní podmínky. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha 4:  

Rozpočet projektu v třídění dle rozpočtových položek s konkrétním majetkem a jeho 

cenou, včetně položkového rozpočtu stavby z Technické specifikace projektu. 

Číslo 
položky 

Označení položky Výše výdajů 

1 Nákup pozemků 0 

2 Úpravy pozemků 0 

3 Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám 0 

4 Nákup staveb 0 

5 Odstranění staveb 0 

6 Projektová dokumentace ke stavbám, 
rekonstrukcím a souvisejícím činnostem 

150 000 

6.1 Projektová dokumentace k nástavbě školicího 
střediska 

150 000 

7 Architektonická soutěž 0 

8 Inženýrská činnost ve výstavbě 100 000 

8.1 Inženýrská činnost ve výstavbě/stavební dozor 100 000 

9 Technické zhodnocení staveb 6 041 459 

9.1 Bourání a demontáže 534 384,12 

9.2 1.NP 412 475,93 

9.3 2.NP 3 068 598,5 

9.4 Elektroinstalace 978 000 

9.5 Zdravotechnické instalace + ústřední topení 1 048 000 

10 Novostavby 0 

11 Hardware a sítě 762 000 

11.1 Server 100 000 

11.2 Switch, Rack a UPS příslušenství 50 000 

11.3 PC stanice včetně příslušenství (15 ks) 225 000 

11.4 Notebook (5 ks) 125 000 

11.5 LS tiskárna (2 ks) 12 000 

11.6 Kamerový systém 150 000 

11.7 Datové rozvody a kabeláže 100 000 

12 Ostatní stroje a zařízení 268 600 

12.1 Dataprojektor (1ks) 25 000 

12.2 Flipchart (2 ks) 8 000 

12.3 Bílá magnetická tabule (2 ks) 12 000 

12.4 Korková tabule (2 ks) 9 000 

12.5 Telefon (2 ks) 2 000 

12.6 Smart board včetně řídícího systému (1 ks) 95 000 

12.7 Žaluzie 20 000 

12.8 Stoly (8 ks) 40 000 

12.9 Židle (26 ks) 15 600 

12.10 Skříně (14 ks) 42 000 

 Způsobilé investiční výdaje – hmotný majetek 
(suma 1-12) 

7 322 059 

13 Práva duševního vlastnictví 0 

14 Software a data 180 000 

14.1 Software k novým PC (MS Office) 120 000 

14.2 MS Visio 40 000 

14.3 Software k serveru 20 000 

 Způsobilé investiční výdaje – nehmotný majetek 180 000 
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(suma 13+14) 

 Způsobilé investiční výdaje – celkem (suma 1 až 
14) 

7 502 059 

 Celkem způsobilé výdaje (suma 1 až 14) 7 502 059 

 Celkem nezpůsobilé výdaje 1 425 391  

 


