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Бібліотека Gazda Group 

Серія: Умови підприємництва в Чеській Республіці 

 

 

Фінансово-кредитна підтримка  

інноваційної діяльності в Чеській Республіці 

 

 В Чеській Республіці добре організовано інститут фінансово-кредитної 

підтримки інноваційної діяльності. Вищевказана система діє у відповідності 

до Закону № 83/90 Збірники Законів ЧР. Згідно положень цього закону, в 

ЧР утворено Асоціацію інноваційного підприємництва ЧР, робота якої 

супроводжується підтримкою відповідні комісій Парламенту ЧР (як в Сенаті 

- верхній палаті, так і в Палаті депутатів - нижній палаті Парламенту).  

Від Уряду ЧР, діяльність вищевказаного інституту координують (в 

рамках своєї компетенції) 4 міністерства:  

1. Промисловості та торгівлі;  

2. Освіти, молоді та спорту;  

3. Праці та соціальних питань;  

4. Місцевого розвитку. 

 Членами асоціації інноваційного підприємництва ЧР є: 

- науково-технічне товариство; 

- чеське товариство нових матеріалів та технологій; 

- рада чеських наукових товариств; 

- провідні вузи ЧР (будівельний та машинобудівельні факультети Чеського 

науково-дослідного інституту техніки (Прага), Вища технічна школа 

(Брно), Чеський сільськогосподарській університет, Карлів університет і 

т.д.); 

- асоціація дослідницьких організацій ЧР; 

- асоціація молоді, науки і техніки; 

- чеська асоціація нових видів енергії; 

- товариство для допомоги трансферу технологій; 

- чеська спілка будівельних інженерів; 

- асоціація машинобудівельних інженерів; 

- STAR-P-TECHNO (Російська Федерація); 

- компанії, що працюють в цій галузі. 

 

 Асоціація інвестиційного підприємництва ЧР сприяє формуванню і 

розширенню інноваційної діяльності та формуванню і виконанню програми 

використання Технологічного фонду ЧР. За рішенням цього фонду кошти 
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безпосередньо направляються (виділяються) на робочі місця трансферу 

технологій, науково-технічним організаціям, інноваційним компаніям та 

іншим суб’єктами підприємницької діяльності. Технологічний фонд ЧР 

(інноваційний фонд) формується переважно із бюджетних відрахувань та від 

спонсорських надходжень. Крім того, інноваційній діяльності в ЧР сприяють 

інші умови, створені законодавством ЧР та рішеннями Уряду. Перш за все це 

досить сприятливий інвестиційний клімат в ЧР.  

Крім цього, в ЧР існує Чеська агенція грантів для підтримки 

інноваційної діяльності силами і можливостями чеських науково-дослідних, 

конструкторсько-інженерних організацій, яка є неприбутковою, але має 

значні фінансові можливості бюджетного асигнування. Зокрема, лише на 

2001 рік її видатки, затверджені Парламентом ЧР, складають суму в розмірі 

близько 1051 млн. крон чеських (1 дол. США = 37,5 CZK). З них, на 

продовження проектів - 680 млн. CZK, та нові гранди - 311,5 CZK. 

 Загалом інноваційну діяльність, при наявній державній підтримці (як в 

законодавчому плані, так і реальних механізмів підтримки), можна вважати 

досить успішною і відчутною. 

 Інтегральним критерієм, що підтверджує даний висновок, є висока 

доля високотехнологічної продукції загального експорту та імпорту ЧР, яка в 

останні роки постійно збільшується. 

 За даними Чеського статистичного управління за 11 місяців 2000 року 

із ЧР вивезено товарів і послуг в інші країни світу на загальну суму 26,7 

млрд. дол. США, із них машин і транспортних засобів - на суму 11,8 млрд. 

дол. США (що складає 44% всього експорту; різних промислових товарів на 

суму 3,36 млрд. дол. США (12.5%) та напівфабрикатів відповідно 6,8 млрд. 

дол. США (або 39,9%). 

 Іншими словами, наслідком таких кроків керівництва ЧР, які створили 

сприятливі умови інвестиційної і інноваційної активності в ЧР, є процес 

постійної технічної модернізації чеської промисловості та інших галузей 

економіки. А це, в свою чергу, приводить до виробництва високоякісної 

конкурентоздатної продукції, росту об’ємів загального торгово-економічного 

обігу та пожвавлення економіки з усіма наслідками від такої діяльності. 

 

 Додаткову інформацію стосовно інвестиційної і інноваційної 

активності в ЧР  можна отримати на веб-сервері: www.gazdagroup.com . 
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