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OPPIK: Nové výzvy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídicí orgán Operačního programu 

podnikání a inovace (OPPIK) vyhlásilo nové výzvy k následujícím dotačním 

programům podpory OP PIK 

 

1. Inovace II. (projekt na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví) 
Cílem tohoto programu je ochrana práv průmyslového vlastnictví posílením 

inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti 

prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních 

trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového 

vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných 

výzkumných institucí a vysokých škol. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí   

 

Míra a výše podpory 

50% dotace ve výši 40 tis. – 1 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí 

ve formě: 

– vynálezů/patentů 

– ochranných známek 

– užitných vzorů 

– průmyslových vzorů 

 

Způsobilé výdaje 

 služby oprávněných zástupců 

 překlady 

 správní poplatky 

Specifika programu 

 místo realizace v ČR kromě hl. m. Prahy 

 shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní 

specializaci České republiky (RIS3 Strategie)  

 v rámci programovacího období předkládá každý žadatel pouze 1 

žádost o podporu/projekt, v rámci které může podat libovolný počet 

žádostí o platbu. 
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Odložení příjmu žádostí v OP PIK 
V prosinci zveřejnila Agentura pro podnikání a inovace aktualizované termíny 

pro příjem Žádostí v rámci již vyhlášených výzev OP PIK. Přehled výzev, kterých 

se tyto změny týkají, a platné termíny pro podání Žádostí naleznete v následující 

tabulce: 

 

Výzva OP PIK 
Žádosti 

Příjem Ukončení příjmu 

Aplikace – Výzva III 20. 1. 2017 20. 4. 2017 

Inovace – Inovační projekt – Výzva III 18. 1. 2017 18. 4. 2017 

Potenciál – Výzva III 16. 1. 2017  17. 4. 2017 

Služby infrastruktury – Výzva III 1. 2. 2017 28. 4. 2017 

Spolupráce – Klastry – Výzva III 20. 1. 2017 7. 4. 2017 (Beze změny) 
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Nové možnosti podpory vzdělávání 
zaměstnanců z evropských fondů 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, 

perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka 

vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie 

Jírů: „Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla 

hned, spíše s mírným časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první 

fázi, kterou je získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, 

aplikování získaného do vlastní práce.“  

Je stále mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců 

nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání 

zaměstnanců lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního 

programu Zaměstnanost. Centrum andragogiky se angažuje i v této 

oblasti a pomáhá firmám se získáním peněz z ESF na různé oblasti 

vzdělávání. Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in 

house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo na specializovaných 

pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v novém supermoderním 

školicím středisku Centra andragogiky v Hradci Králové.  Centrum 

andragogiky rádo proškolí i Vaši firmu. 

OP Zaměstnanost 2014 - 2020 

 

Zhruba 70 miliard korun bude rozděleno v rámci Programu Zaměstnanost, 

přičemž příjem žádostí pro podnikatelské subjekty na podporu vzdělávání 

zaměstnanců se očekává na začátku roku 2016. Operační program 

vymezuje čtyři základní prioritní osy. 

  

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou  

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa  

 

Pro vzdělávání zaměstnanců je určena Prioritní osa 1, Investiční priorita 1.3, 

jejímž cílem je pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 

přizpůsobovat se změnám. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


