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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Rok 2019 se chýlí ke konci a vy nyní čtete poslední číslo Monitoringu 

dotačních příležitostí v letošním roce. V předchozích dílech jsme si detailně 

rozebrali dotační programy z Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost, programy z Technologické agentury ČR, 

Operačního programu Životní prostředí a mnoho jiného. V prvním čísle 

příštího roku si blíže představíme plánovanou výzvu k vysokorychlostnímu 

internetu.  Dále si představíme výzvy, které stále čekají na vyhlášení, ať už 

program Technologie pro začínající podniky nebo Úspory energie FVE.  

 

Za celý tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve 

spolupráci se společností enovation a dalšími partnery bychom Vám rádi 

popřáli klidné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020. 

Doufáme, že nám zachováte přízeň i v novém roce a těšíme se u dalšího 

vydání.  

 

 

Další informace z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost jsou k dispozici v novém vydání Informačního 

zpravodaje OP PIK 2014–2020.  

  

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/11/OPIK-7-web.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/11/OPIK-7-web.pdf
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OP PIK – AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY 

Aktuálně otevřené dotační programy v Operačním programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod Ministerstvem průmyslu  

a obchodu.  
 

Program podpory 
Příjem 

žádostí 
Zaměření programu podpory 

Nízkouhlíkové technologie – 

Elektromobilita – Výzva V 

06. 01. 2020 

- 

28. 05. 2020 

pořízení elektromobilů a nabíjecích 

stanic  

Nízkouhlíkové technologie – 

Akumulace energie – Výzva 

V 

06. 01. 2020 

- 

28. 05. 2020 

inovativní projekty na zavádění 

technologií akumulace energie 

Nízkouhlíkové technologie – 

Druhotné suroviny – Výzva V 

06. 01. 2020 

- 

28. 05. 2020 

zavádění nových technologií  

v oblasti nakládání energií  

a druhotných surovin 

Úspory energie v SZT – Výzva 

IV 

08. 01. 2020 

- 

14. 12. 2020 

rekonstrukce a rozvoj soustav 

zásobování teplem, zavádění  

a zvyšování účinnosti systémů výroby 

elektřiny a tepla 

Proof of Concept – Výzva III 

29. 11. 2019          

-                    

20. 03. 2020 

aktivity směřující k ověření 

aplikačního potenciálu nových 

výsledků výzkumu a vývoje 

Inovace - Výzva VII 

15. 10. 2019          

-                    

15. 01. 2020 

pořízení nových výrobních 

technologií, za účelem převedení 

výzkumu a vývoje do výroby a na trh 

Aplikace - Výzva VII 

16. 10. 2019           

-                      

15. 01. 2020 

podpora průmyslového výzkumu  

a experimentálního vývoje. Slouží 

především k pokrytí výdajů na 

výzkumné pracovníky 

Partnerství znalostního 

transferu - Výzva V  

07. 10. 2019           

-                      

07. 01. 2020 

partnerství mezi organizací pro 

výzkum a šíření znalostí a malým  

a středním podnikem za účelem 

transferu odborných znalostí 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-iii-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/
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Potenciál VI 

01. 10. 2019           

-                      

16. 12. 2019 

vybudování či rozšíření zázemí pro 

vlastní výzkum a vývoj  

Smart grids I – Výzva V 

01. 10. 2019 

- 

31. 03. 2020 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným zákazníkům 

Obnovitelné zdroje energie 

– Výzva V 

02. 09. 2019 

- 

31. 03. 2020 

výstavba a instalace OZE jako jsou 

větrné elektrárny, malé vodní 

elektrárny, solární termické systémy  

a plynová tepelná čerpadla atp. 

Technologie – Výzva X 

23. 09. 2019 

- 

16. 12. 2019 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení 

Nemovitosti – Cestovní ruch 

– Výzva IV 

16. 09. 2019 

- 

31. 03. 2020 

komplexní rekonstrukce  

a následné technologické vybavení 

zastaralých, prostorově  

a technicky nevyhovujících budov 

v oblasti cestovního ruchu 

Nemovitosti – Uhelné 

regiony – Výzva V 

16. 10. 2019 

- 

16. 03. 2020 

komplexní rekonstrukce  

a následné technologické vybavení 

zastaralých, prostorově  

a technicky nevyhovujících budov 

na moderní podnikatelské objekty 

Úspory energie – Výzva V 

16. 09. 2019 

- 

30. 04. 2020 

snížení energetické náročnosti 

podnikatelských provozů, výměna 

technologií za energeticky úspornější  

Inovační vouchery 

– Výzva IV 

02. 01. 2019 

- 

30. 06. 2020 

nákup poradenských, expertních  

a podpůrných 

služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací 

a certifikovaných zkušeben 

Úspory energie – 

Energeticky 

efektivní budovy – Výzva II 

16. 07. 2018 

- 

15. 01. 2020 

snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 

 

 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/potencial/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-x/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/
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AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO OP PIK 

V listopadovém díle Monitoringu dotačních příležitostí jsme si detailně 

představili program Nízkouhlíkové technologie. V podprogramu 

Elektromobilita došlo k dílčím změnám s vyhlášením výzvy, představíme si je 

v dnešním dotačním monitoringu. Dále si představíme program Proof of 

Concept, který slouží k ověření výzkumu a vývoje před uvedením na trh.  

 

NUT - ELEKTROMOBILITA V. VÝZVA 

Pokud přemýšlíte o pořízení elektromobilu, využijte šanci získat dotaci až 

30% na nákup nového elektromobilu. Dotační podporu můžete získat na 

pořízení osobních i užitkových vozidel, včetně dobíjecích stanic pro vlastní 

potřebu. Podporu můžou čerpat podniky všech velikostí, které mají 

provozovnu mimo území hlavního města Prahy.  

Míra podpory pro podnikatele: 

V kategorii M1 (osobní): 

• 30 % pro malý podnik  

• 25 % pro střední podnik  

• 20 % pro velký podnik 

  

V kategorii L, M2, N1 a N2: 

• 40 % pro malý podnik  

• 35 % pro střední podnik  

• 30 % pro velký podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 250 tis. Kč do 

výše dle pravidel veřejné podpory de minimis. 

 

Alokace na tuto výzvu činí 50 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 6. ledna do 28. května 2020. 
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PROOF OF CONCEPT III. VÝZVA 

Cílem programu je podpora aktivit směřující k ověření aplikačního 

potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným 

uplatněným v praxi.  

 

Míra podpory pro podnikatele:  

Náklady přímo spojené se studií proveditelnosti: (osobní náklady atd.) 

• 70 % pro malý podnik  

• 60 % pro střední podnik  

Další náklady: (získání/uznání patentů atd.) 

• 50 % pro malý podnik  

• 50 % pro střední podnik  

Na co lze žádat dotaci: 

• osobní náklady 

• materiál a režijní náklady 

• náklady na získání/uznání patentů 

• náklady na konzultační služby a licence  

• vybavení formou odpisů 

• náklady na vysoce kvalifikované pracovníky z organizace pro 

výzkum a šíření znalostí 

Míra podpory pro podnikatele: 

• 45 % pro malý podnik  

• 35 % pro střední podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 0,3 mil. Kč  

do 10 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu do 20. března 2020. 
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NOVINKA OD MPO PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 

Ministerstvo Průmyslu a obchodu si pro nás připravilo ke konci roku žhavou 

novinku, jedná se o program The Country for the Future. Tento program 

můžou malé a střední podniky využít k zavádění inovací a digitalizaci  

a bude mimo jiné podporovat usnadnění v zavádění robotizace  

a automatizace v souladu se standardy Průmyslu 4.0. Podporu můžou využít 

i začínající podniky.  

 

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU THE COUNTRY FOR THE 

FUTURE 

Pokud máte za sebou výzkum a vývoj nebo inovaci produktu (případně se 

blížíte k cíli) a rádi byste získali prostředky pro jeho uvedení na trh, pak je 

pro vás program Country for the Future ideální. Tento program podporuje 

malé podniky realizující projekty v rámci celé ČR včetně hl. města Prahy. 

 

Podporované aktivity: 

• Inovace produktu – inovovaný produkt musí být nový nebo výrazně 

zlepšený alespoň pro podnik a musí být realizovaný 

(implementovaný) na trhu. 

• Inovace postupu – tedy procesu výroby nebo poskytování služby.  

 

Způsobilé náklady: 

• získání, uznání a obranu patentů a nehmotných aktiv 

• poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací (konzultace, 

vzdělávání, poskytování prostor, výzkum trhu aj.) 

• osobní náklady 

• užitý materiál 

• smluvní výzkum 

• odpisy nástrojů a vybavení 

• režijní náklady 

Maximální míra podpory 

• maximálně 50 % na projekt pro malé a střední podniky  
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Maximální výše dotace: 

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši do 25 mil. Kč. 

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

 

Alokace na 1. veřejnou soutěž 1 mld. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 14. listopadu do 8. ledna 2020. 

Kontakt pro Vaše dotazy:   

 

 
 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy:   

 

 
 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

 

mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/
mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

