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OP PIK  

– DALŠÍ LETNÍ VÝZVY VYHLÁŠENY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost, ve spolupráci s Agenturou API, spustilo 

nové kolo výzev. Toto letní kolo bylo zahájeno vyhlášením nových výzev 

programů POTENCIÁL, APLIKACE, INOVACE – Inovační projekt. O těchto 

výzvách jsme Vás již informovali v posledním, speciálním vydání Monitoringu 

dotačních příležitostí. Ve zkratce však ještě jednou připomeneme, že v rámci 

těchto výzev lze podpořit výzkumnou, vývojovou a inovační činnost 

podnikatelských subjektů všech velikostí. 

 

Další nové výzvy byly následně vyhlášeny k programům NEMOVITOSTI, ÚSPORY 

ENERGIE, ŠKOLICÍ STŘEDISKA A ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY. V současnosti rovněž stále 

běží výzvy INOVACE – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví) 

a INOVAČNÍ VOUCHERY. Podrobnější informace o těchto výzvách naleznete 

na dalších stranách tohoto vydání. 

 

Kompletní harmonogram výzev OP PIK pro rok 2018 můžete nalézt 

na stránkách API. 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
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Nemovitosti – výzva III 
 

Jste podnikatelským subjektem a rozhodli jste se modernizovat Vaši 

podnikatelskou nemovitost? Plánujete rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či 

přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Pokud ano, je tu pro 

Vás program Nemovitosti, který byl vždy velmi žádaný. 

 

Program je určený speciálně pro malé a střední podniky z odvětví 

zpracovatelského průmyslu.  

 

Finanční podporu lze získat na rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně 

dispozičně) nevyhovujícího objektu, která zahrnuje stavební úpravy včetně 

demolice původních staveb a výstavby novostaveb, technické zařízení budov, 

vybudování inženýrských sítí a komunikací, úpravu zpevněných ploch  

a pořízení HW a sítí. Součástí uznatelných nákladů může být i samotná 

projektová dokumentace, tendrová dokumentace, technický a autorský 

dozor apod. 

 

Základní podmínkou tohoto programu je realizace investice do objektu, která 

musí být vyšší, než je cena obvyklá tohoto objektu před rekonstrukcí 

stanovená ve znaleckém posudku. Podmínky programu rovněž umožňují 

rozšiřovat stávající objekty do jedno násobku původní velikosti.  

 

Dotace je poskytována ve výši 45 % ze způsobilých výdajů pro malý podnik 

a 35 % ze způsobilých výdajů pro střední podnik, a to minimálně ve výši 

1 milionu Kč a maximálně ve výši 30 milionů Kč. 

 

Tak, jak je to v tomto operačním programu obvyklé, místo realizace projektu 

musí být na území ČR, vyjma regionu NUTS II Praha. Není však rozhodující sídlo 

společnosti, které může být umístěno i v Praze, ale místo realizace. 

 

Žádosti o podporu je možné podávat od 22. 10. 2018. Očekává se relativně 

rychlé ukončení příjmu žádostí vzhledem k oblíbenosti programu a omezené 

alokaci. Příjem žádosti bude však probíhat minimálně do 5. 11. 2018 (dříve 

příjem nesmí být ukončen) a maximálně do 22. 5. 2019. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iii/
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Úspory energie – výzva IV 
 

Rádi byste snížili energetickou náročnost provozu Vašeho podniku? Chtěli 

byste nahradit staré technologie pro výrobu energie za nové? Plánujete 

modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla ve Vašich 

podnikatelských objektech? Uvažujete o využití odpadní energie ve výrobních 

procesech nebo zavedení či modernizaci systému měření a regulace? Pak je 

tu pro Vás mezi dotačními tituly evergreen, který je pravidelně vyhlašován   

s drobnými modifikacemi již několik let, a to program Úspory energie. 

 

Předmětem podpory jsou energetické úspory na objektech, výstavba FVE 

elektráren či pořízení nových technologií jako náhrada za zastaralé zařízení.   

 

Dotaci lze získat na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, energetický 

posudek a projektovou dokumentaci a nově i na náklady související 

s organizací výběrového řízení. 

 

Výše dotace je poskytována dle velikosti podniku ve výši 30 až 50 % ze 

způsobilých výdajů na hmotný a nehmotný majetek a ve výši 60 až 80 % ze 

způsobilých výdajů na energetický posudek, projektovou dokumentaci 

a na zpracování výběrového řízení.  

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tisíc Kč a maximálně 

do výše 400 milionů Kč a současně maximálně do výše 15 milionů EUR. 

 

I mezi podmínkami tohoto programu je omezení místa realizace na území ČR, 

mimo území NUTS II Praha. 

 

Tento program je určen nejen pro malé a střední podniky, ale i pro velké 

podniky. Žadatelé mohou své žádosti podávat od začátku července 2018 

do konce dubna roku 2019. Alokace výzvy je velmi vysoká (6 000 000 000 Kč) 

a hodnotící kritéria jsou mírnější než v minulých výzvách, proto je zde vysoká 

šance na úspěšnost žádosti. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iv/
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Školící střediska – výzva III 
 

Uvažujete o výstavbě či rekonstrukci školicího střediska? Jste malým či 

středním podnikem mající k dispozici volné prostory, které byste chtěli 

zmodernizovat pro vzdělávací účely? Potřebujete tyto prostory vybavit 

školicími pomůckami? Pokud ano, tak je tu pro Vás program Školicí střediska. 

 

S tímto dotačním programem lze financovat náklady spojené s výstavbou 

nových školicích center či rekonstrukcí stávajících školicích center, s pořízením 

vybavení školících prostor (např. nábytek, IT vybavení, praktické školicí 

pomůcky atd.) či s pořízením vzdělávacích programů. 

 

Mezi způsobilé výdaje lze zařadit dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, 

výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová 

dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické 

zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání), dlouhodobý 

nehmotný majetek (školicí program, software a data) a drobný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek. 

 

Součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako 

školicí místnost, tj. kanceláře pro lektory či vedení střediska, sociální zařízení, 

prostory pro přípravu drobného občerstvení, chodby. Podlahová plocha 

těchto prostor v m2 nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností. 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 milionu Kč 

a maximálně do výše 5 milionů Kč. Míra podpory činí 50 % jak pro malé, tak 

pro střední podniky.  

 

Nově je zkrácena doba udržitelnosti, tj. doba, po kterou musí být pořízená 

aktiva v majetku žadatele a po kterou je investice využívána pro účely 

projektu, a to na 3 roky od ukončení realizace projektu. Po dobu udržitelnosti je 

žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % 

z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je 

kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení je 

alespoň 3 hodiny (180 minut). Dále nadpoloviční většinu z proškolených osob 

(tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví, 

které jsou uvedeny ve Výzvě. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Příjem 

žádostí bude probíhat od půlky srpna roku 2018 do konce května roku 2019. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediska-vyzva-iii/
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ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – výzva IV 
 

Máte v plánu vybudovat či zmodernizovat datové centrum? Nebo plánujete 

zřídit centrum sdílených služeb? V případě, že ano, tak koncem června byly 

vyhlášeny dvě výzvy na tyto aktivity v rámci programu ICT a sdílené služby. 

 

Obě výzvy jsou otevřené pro podniky bez ohledu na jejich velikost. První výzva 

je zaměřena na zřizování a provoz center sdílených služeb a mezi způsobilé 

výdaje patří mzdové náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých 

výdajů), služby expertů (pouze MSP), nájemné či investiční (dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související 

s projektem. 

 

Druhá výzva se pak zaměřuje na budování a modernizaci datových center 

a v jejím rámci lze žádat o podporu na nákup pozemků, stavební náklady, 

investice do hmotného a nehmotného majetku, služby poradců, expertů 

a studie, nájemné a projektovou dokumentaci.  

 

Míra podpory je v obou výzvách stejná, a to 25 %  pro velké podniky, 35 %  

pro střední podniky a 45 %  pro malé podniky. 

 

Dotace na projekt je poskytována v rozmezí 3 až 100 milionů Kč u zřizování 

a provozu center sdílených služeb a 1 až 150 milionů Kč u budování 

a modernizace datových center. 

 

I dle podmínek tohoto programu musí být místo realizace na území ČR mimo 

hlavního města Prahy. Příjem žádostí o podporu bude probíhat v obou 

výzvách od konce srpna roku 2018 do konce května roku 2019. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/
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INOVACE – výzva VI 

(projekt na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví) 
 

Jste malý či střední podnik, který potřebuje chránit svá práva průmyslového 

vlastnictví? Pokud ano, tak právě pro Vás je určen program Inovace - projekt 

na ochranu práv průmyslového vlastnictví. 

 

Již od ledna roku 2018 běží výzva, v rámci které mohou malé a střední podniky 

získat finanční podporu na ochranu nehmotných statků v podobě patentů, 

užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Pokud máte 

v plánu chránit své průmyslové vlastnictví, a to nejen v ČR, ale také v zahraničí, 

můžete až do konce roku 2018 zažádat o dotaci na služby oprávněných 

zástupců, předklady a správní poplatky, které se zajištěním ochrany souvisí.  

 

Dotace je poskytována až ve výši 50 %  ze způsobilých výdajů, přičemž 

minimální výše dotace je 100 tisíc Kč a maximální výše dotace pak 1 milion Kč. 

 

Sídlo či provozovna žadatele se musí nacházet na území ČR mimo hlavního 

města Prahy. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
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INOVAČNÍ VOUCHERY – výzva III 
 

Jste malým a středním podnikem a využíváte poradenské a expertní služby 

od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben pro 

své inovační aktivity? V případě, že ano, neváhejte využít program Inovační 

vouchery. 

 

Současná výzva Inovačních voucherů již běží od poloviny ledna 2018 a příjem 

žádostí bude probíhat až do konce roku 2018.  

 

V rámci tohoto dotačního programu můžete získat dotaci až 75 % 

z vynaložených nákladů na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti 

inovací. Jedná se zejména o měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, 

analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, 

technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj 

softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního 

vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, 

služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, 

parametrů apod. 

 

Výzva nepodporuje aktivity, jako je marketing, design, analýzy trhu, audity, 

školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální 

inovace, nákup majetku apod. 

 

Minimální dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč, maximální dotace pro 

jeden projekt pak 299 999 Kč. V rámci jedné výzvy může žadatel předložit až 

3 projekty, avšak každý projekt musí tvořit samostatný celek a projekty na sebe 

nemohou navazovat. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy, avšak stačí mít 

sídlo či registrovanou provozovnu mimo Prahu. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iii/
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NOVÁ OPATŘENÍ V OP PIK 
 

MPO oznamuje, že s ohledem na posílení transparentnosti v oblasti 

poskytování dotací, jsou zavedena do výzev vyhlašovaných od června roku 

2018 níže uvedená opatření. 

 

Více informací naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání 

žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, 

zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu 

zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob. Uvedená povinnost se bude vztahovat pouze na subjekty, které musí 

účetní závěrku zveřejnit ze zákona. 

 

2. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání 

žádosti nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  

a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst.  

1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob. Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2018 je zápis těchto skutečností 

do registru osvobozen od poplatku. 

 

3. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání 

žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu 

(podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon  

o obchodních korporacích). 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://www.agentura-api.org/2018/03/23/oznameni-pro-zadatele-dotace-programu-op-pik-o-zavedeni-opatreni-pro-zvyseni-transparentnosti-v-oblasti-dotaci/

