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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Dovolte nám přivítat Vás v roce 2020. Tento rok bude z pohledu dotací 

poměrně nabitý. Čeká nás zřejmě poslední kolo výzev v Operačním 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a další vlna 

dotačních titulů z Operačního programu Životní prostředí a Technologické 

agentury ČR. Detailnější informace o harmonogramu a případných 

změnách v dotačních programech si představíme v dalších dílech tohoto 

monitoringu.  

 

V průběhu roku Vás budeme postupně seznamovat s novým Operačním 

programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), 

který nahradí končící OP PIK. Dobrou zprávou je, že zejména pro malé  

a střední podniky by měl být k dispozici přibližně stejný objem finančních 

prostředků jako v dobíhajícím OP PIK, tedy okolo 100 mld. Kč.  

 

 

 

 

 

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/2020/1/OPIK-8_web.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2020/1/OPIK-8_web.pdf
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OP PIK – SEZNAM OTEVŘENÝCH VÝZEV  

Níže je výčet aktuálně otevřených výzev v roce 2020 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, a to 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 

Úspory energie – Fotovoltaické 

systémy s/bez akumulace pro 

vlastní spotřebu – Výzva III 

13. 01. 2020          

-                      

31. 08. 2020 

Pořízení fotovoltaických panelů  

s či bez akumulace 

Smart grids I – Výzva V 

01. 10. 2019 

- 

31. 03. 2020 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti 

dodávek elektřiny konečným 

zákazníkům 

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-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/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/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-v/
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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. 

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/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/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 prvním dotačním monitoringu roku 2020 si představíme nový program 

Úspora energie na fotovoltaické systémy s možnou akumulací, kde  

od 13. ledna začne příjem žádostí. Dále si připomeneme program Úspory 

energie, který je určen na komplexní rekonstrukci Vašich podnikatelských 

prostor. Oba tyto programy jsou určeny pro podniky všech velikostí. 

Programy můžou být zajímavé pro podniky, které hledají cesty, jak snížit 

energetickou náročnost svých provozů.  

 

 

ÚSPORA ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY  
S/BEZ AKUMULACE III. VÝZVA 

 

Plánujete pořizovat fotovoltaické systémy? Využijte dotaci na pořízení 

fotovoltaických panelů s případnou akumulací. Dotace je primárně určena 

pro velkoodběratele elektrického proudu. Minimální výše dotace jsou 2 mil. 

Kč a pro žadatele je tedy nutná instalace řádově stovek panelů. 

 
 

Míra podpory pro podnikatele: 

• 40-80 % pro malý podnik  

• 35-70 % pro střední podnik  

• 30-60 % pro velký podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 2 mil.  

do 50 mil. Kč. 

 

Alokace na tuto výzvu činí 500 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 13. ledna do 31. srpna 2020. 
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ÚSPORY ENERGIE V. VÝZVA  

 

Přemýšlíte nad rekonstrukcí Vašeho podnikatelského objektu? Získejte 

dotaci až 50 % na energeticky úsporná opatření.  Program Úspory energie 

umožnuje také výměnu starých strojů za nové energeticky úspornější. Místo 

realizace projektu se musí nacházet mimo území hlavního města Prahy 

(sídlo společnosti v Praze být může).  

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

• Zateplení budov, včetně střechy, výměna a renovace otvorových 

výplní; 

• Modernizace soustav osvětlení – zejména instalace LED osvětlení;  

• Výměna starých strojů za nové energeticky úspornější – staré stroje je 

poté nutné ekologicky zlikvidovat nebo odprodat za účelem 

likvidace; 

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů – elektřiny, plynu a tepla; 

• Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie 

pro vlastní spotřebu (kotelna, tepelná čerpadla, výměna 

vzduchotechniky a klimatizace); 

• Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku 

(biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla atd.); 

• Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické  

a tepelné energie. 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• 50 % pro malý podnik  

• 40 % pro střední podnik  

• 30 % pro velký podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:   

• Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 0,5 mil. Kč  

do 400 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 6 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 16. září do 30. dubna 2020. 
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PRO OP PIK  

V minulých dílech jsme Vám představili dotační titul Technologie pro 

začínající podniky. Musíme Vás informovat, že došlo k posunutí vyhlášení 

této výzvy na 17. února.  Pro začínající podniky by mohlo být zajímavé 

zejména zvýšení maximální výše dotace.  

 

TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY XI. VÝZVA 

 

Program je určen pro malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2015  

do 31. 12. 2018.  Žadatel musí podnikat ve zpracovatelském průmyslu, 

stavebnictví, IT, velkoobchod, maloobchod atd. 

 

Na co lze žádat:  

• Nákup strojů, zařízení a HW (například CNC obráběcí centra, 3D 

tiskárny, regálové systémy atd.); 

• SW (MS Office, CAD/CAM, ERP atd.); 

• Veškerý majetek musí být nový a dříve neodepisovaný. 

 

Maximální míra podpory 

• 45 % pro malý podnik (do 49 zaměstnanců) 

 

Výše dotace: 

• Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 450 tisíc  

do 1,5 mil. Kč.  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Alokace na tuto výzvu činí 250 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí je plánován od  2. března. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 17. února 2020.

enovation s. r. o. 
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OP ZAMĚSTNANOST  

 

PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO 

ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ MIMO HL. MĚSTU PRAHU – VÝZVA Č. 107 OPZ.  

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo 

školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit 

pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro 

podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání.  

Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, 

byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena 

na posílení služeb zajišťujících péči o děti (využitím nabídky spontánních činností 

např. různorodé hry uvnitř nebo venku) v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, 

nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity. Projekty nesmí obsahovat výuku  

a doučování školních předmětů včetně cizích jazyků, ani nahrazovat zájmové 

či sportovní kroužky, tj. projekt nesmí být jednostranně zaměřen. 

Kdo může žádat o dotaci 

 Školy a školská zařízení;  

 Kraje a organizace zřizované kraji;   

 Obce a organizace zřizované obcemi; 

 Nestátní neziskové organizace;  

 Státní podnik;  

 Obchodní korporace, OSVČ.  

Cílová skupina 

 Rodiče s malými dětmi 
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Partnerství  

 Školy a školská zařízení (povinné partnerství pro všechny oprávněné 

žadatele)  

 

Místo realizace 

 ČR mimo hl. m. Prahu        

Výše celkových způsobilých výdajů  

 Minimální výše: 2,1 mil. Kč 

 Maximální výše: 9 mil Kč  

Forma financování  

 Ex ante (zálohové financování)   

Podporované aktivity 

 Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy 

 Hlavní aktivita 

 Příměstský tábor/ Pobytový tábor v době školních prázdnin   

 Hlavní aktivita 

 Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity  

 Doplňková aktivita 

 Společná doprava dětí   

 Doplňková aktivita 
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Míra a výše podpory 

 Obchodní korporace, OSVČ – 15% spoluúčast  

 

Kdy mohu podávat žádost 

 Datum zahájení přijmu žádostí o podporu:  07.01.2020 

 Datum ukončení přijmu žádostí o podporu: 10.03.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro  

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy:   
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