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1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost 

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování 

harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v 

následujícím období, zpravidla na následující rok. Mezi úplně prvními by měl 

výzvy vyhlašovat Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. První výzvy jsou plánovány na březen 2015 v těchto 

programech:  

 Inovace 

 Potenciál 

 Aplikace 

 Partnerství znalostního transferu / KTP 

 Marketing 

 Poradenství 2 

 Nemovitosti 
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2. Program Inovace 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty (zejména malé a střední 

podniky). 

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 investiční produktovou inovaci - podpora zavádění nových či 

inovovaných produktů do procesu výroby a na trh, zejména v high-

tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů 

 procesní inovaci - zvýšení efektivnosti výroby  

 marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů, přičemž 

podporu pro tyto typy inovací lze přidělit pouze takovým projektům, 

které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na 

zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a 

zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 

 organizační inovace – zavádění nových informačních systémů 

integrujících a automatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení 

výzkumu, vývoje, inovací a výroby  

 ochranu duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů 

moderních metod ošetření duševního vlastnictví 

Způsobilé výdaje: 

 nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí 

 projekty na ochranu práv duševního vlastnictví (jako např. licencí, 

patentů…), software a dat 

 nákup, zhodnocení či výstavba nemovitostí 

 podpora provozních nákladů malých a středních podniků (externí 

odborné poradenství, zvláštní školení, tvorba webových stránek, mzdy 

a pojistné) 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 200 mil. 

Kč 

 míra podpory pro malé podniky bude činit 45%, pro střední podniky 

pak 35% 
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3. Program Potenciál 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty (zejména malé a střední 

podniky). Typickým žadatelem je výrobní podnik ve zpracovatelském 

průmyslu, který provádí či chce provádět vlastní průmyslový výzkum.  

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 Dotace získané v rámci programu Potenciál slouží k založení, rozšíření, 

kapacitnímu či kvalitativnímu rozvoji výzkumných center, oddělení a 

pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum směřující k inovaci 

produktů.  

 MSP (malé a střední podniky) mají nárok na podporu i pro vybrané 

provozní náklady centra.  

 

Způsobilé výdaje: 

 nákup pořízení potřebného výzkumného vybavení, zejména na nákup 

strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, 

pozemků a budov, software a povinnou publicitu     

 malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní 

náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby 

a materiál vztahující se k výzkumu a vývoji 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 3 mil. Kč - 200 mil. 

Kč 

 míra podpory pro malé i střední podniky bude činit 50% 
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4. Program Aplikace 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty (zejména malé a střední 

podniky), organizace pro výzkum a šíření znalostí i orgány státní správy a 

samosprávy. 

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 Dotace získané v rámci programu Aplikace slouží k podpoře subjektů 

provádějících průmyslový výzkum či experimentální vývoj 

Způsobilé výdaje: 

 osobní náklady (výzkumníci, technici a ostatní podpůrný personál),  

 náklady na nástroje a vybavení formou odpisů,  

 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo 

pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů, 

 náklady na poradenské služby, provozní náklady 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 100 mil. 

Kč 

 míra podpory pro malé a střední podniky bude v rozmězí 35% - 70% v 

závislosti na kategorii činnosti (průmyslový výzkum nebo experimentální 

vývoj) a s ohledem na zapojení či nezapojení dalšího nezávislého 

subjektu do řešení projektu (tzv. Účinná spolupráce). 
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5. Program Partneství znalostního transferu 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty (pouze malé a střední podniky) a 

a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) 

č. 651/2014). 

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí 

za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke 

kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti 

absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně 

podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. 

 Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a 

musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: 

o a) zlepšení výrobních procesů, 

o b) vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při 

vývoji a zavádění nových produktů, 

o c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové 

certifikace. 

Způsobilé výdaje: 

 zejména osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci 

projektu 

 náklady na pořízení hardware a software 

 služby poradců, expertů a studie 

 účast na seminářích 

 dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč - 5 mil. 

Kč 

 míra podpory pro male I střední podniky bude činit max. 70% 
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6. Program Marketing 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty (pouze malé a střední podniky. 

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na 

mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy 

(účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace 

seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se 

mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného 

teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení 

schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků 

hledajících nové rozvojové příležitosti). 

 

Způsobilé výdaje: 

 zejména náklady vynaložené na nájem, zřízení a provoz stánku při 

účasti podniku na konkrétním veletrhu nebo výstavě 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 0,2 mil. Kč - 5 mil. 

Kč 

 míra podpory pro malé i střední podniky bude činit max. 50% 
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7. Program Poradenství 2 

 

Příjemce dotace na realizaci interních projektů jsou agentury CzechInvest a 

CzechTrade, které předkládají návrhy interních projektů Řídícímu orgánu OP 

PIK ke schválení 

Příjemcem podpory v interních projektech zaměřených na podporu 

poradenských služeb je také MSP. 

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního 

prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro 

strategické řízení a management inovací (mentoring, koučing, foresight 

ad.).  

 Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do 

mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce 

(Horizont 2020, COSME). 

Způsobilé výdaje: 

 Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management 

inovací (mentoring, koučink, foresight ad.) 

 Služby poradenských expertů zaměřené na podporu 

internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů 

 Služby související s realizací projektů 

 Náklady na administraci projektů 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč - 1 mil. 

Kč 

 míra podpory pro malé i střední podniky bude činit max. 50% 
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8. Program Nemovitosti 

 

Typickým příjemcem je malý či střední podnik působící v oblasti 

zpracovatelského, výrobního či těžařského průmyslu, stavebnictví, rozvodů, ICT, 

technologických center či sdílených služeb atp. 

Příjemcem může být i municipalita pod podmínkou prokazatelného využití 

rekonstruované nemovitosti malými a středními podniky. 

Příjem žádostí: 

Vyhlášení výzvy je plánováno na březen 2015. 

Podporované aktivity: 

 rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce 

stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost 

 rekonstrukce souborů výrobních objektů (brownfields) 

 rekonstrukce brownfields a jejich přeměna na moderní výrobní objekty 

či podnikatelské zóny 

 rekonstrukce nájemního objektu – rekonstrukce brownfieldu na 

podnikatelský objekt určený k pronájmu 

o Podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny 

jakožto novostaby, tzv. na zelené louce. 

Způsobilé výdaje: 

 příprava podnikatelské zóny 

 zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost  

 nákup či úprava pozemků 

 příprava území (terénní úpravy, demolice,…) 

 rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy 

 odstranění nevyužitých staveb 

 inženýrské sítě a komunikace 

 hardware a sítě, technické zařízení budov 

Výše podpory: 

 podpora bude poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 50 mil. 

Kč 

 míra podpory pro malé podniky bude činit 45%, pro střední podniky 

pak 35%  
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