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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V únorovém čísle dotačního monitoringu si detailněji představíme 

program Obnovitelné zdroje energie, kde je poslední možnost podávat 

projekty, před ukončením příjmu žádostí. Dále si rozebereme dva menší 

programy, a to Služby infrastruktury a Partnerství znalostního transferu. Oba 

tyto programy budou vyhlášeny v následujících měsících.  

 

Dále bychom Vás chtěli informovat o pozitivní zprávě z OP PIK. Alokace 

v programu Aplikace VII. byla navýšena na 3 900 mil. Kč, což umožní získat 

financování pro větší množství projektů.  

 

Budeme Vás také informovat o zveřejněném harmonogramu  

z Technologické agentury ČR. Jednotlivé veřejné soutěže si následně 

rozebereme v dalších číslech dotačního monitoringu. 

 

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 

Úspory energie – 

Fotovoltaické systémy s/bez 

akumulace pro vlastní 

spotřebu – Výzva III 

13.01.2020          

-                      

31.08.2020 

pořízení fotovoltaických panelů  

a akumulace 

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. 

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/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/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/
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/
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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 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO OP PIK 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme program na 

podporu obnovitelných zdrojů. V dotačním programu Obnovitelné zdroje 

energie je možné získat podporu na výstavbu či modernizace zařízení 

sloužící k výrobě či distribuci energie. Z důvodu končícího příjmu žádostí na 

konci března, je nutné podávat své projekty, co nejdříve.   

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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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V. VÝZVA 

Zamýšlíte vyrábět energii pocházející z obnovitelných zdrojů? Získejte dotaci  

80 % z evropských fondů na vybudování větrných či malých vodních elektráren.  

U malých vodních elektráren je možné získat dotaci i na rekonstrukci  

či modernizaci stávajících objektů. Program je určen pouze pro malé a střední 

podniky. Realizace projektů musí být mimo území hlavního města Prahy.  

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

• výstavba větrných elektráren; 

• instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel; 

• instalace solárních termických systémů;  

• výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren;  

• vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny;  

• vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic;  

• výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny; 

a tepla z biomasy. 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

Pro větrné elektrárny, solární termické systémy, tepelná čerpadla, malé vodní 

elektrárny, kogenerační jednotky z biomasy a výtopny z biomasy:  

• 80% pro malý podnik  

• 70% pro střední podnik  

 

Pro vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:  

• 50% pro malý podnik 

• 45% pro střední podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

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

alokace výzvy.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 640 mil. Kč.   

Příjem žádostí probíhá od 2. září do 31. března 2020. 
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PRO OP PIK  

Rádi bychom Vás informovali o nadcházejících výzvách pro malé  

a střední podniky. Detailněji si představíme program Služby Infrastruktury  

a Partnerství znalostního transferu.  Oba tyto programy mají za cíl pomoci 

malým a středním podnikům s výzkumnou činností.  

 

SLUŽBY INFRASTRUKTURY VII. VÝZVA 

Potřebujete získat prostředky na poskytování odborných služeb? Využijte 

program Služby infrastruktury, který pomáhá podnikům a výzkumným 

organizacím s pokrytím osobních nákladů, poradenských služeb atd.   

 

Hlavním cílem programu je zkvalitnit služby podpůrné inovační infrastruktury, která 

povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných aktivit mezi podnikatelskými 

subjekty a veřejným sektorem.  

 

Na co lze žádat:  

• osobní náklady  

• poradenské služby  

• marketing  

• režijní náklady  

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 100 tisíc do 1 mil. 

Kč.  

 

Systém sběru žádostí:  

• kolový 

 

Alokace na tuto výzvu činí 600 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí je plánován od  17. února. 

 
Detailnější podmínky budou vyhlášeny 14. února 2020. 
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PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU VI. VÝZVA 

 
Jste malý a střední podnik a spolupracujete s výzkumnými organizacemi? 

Využijte programu Partnerství znalostního transferu pro přesun informací, 

odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do podnikatelského 

prostředí.  

 

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum  

a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou 

sférou. Projekt musí být zaměřen na jednu z následujících aktivit a musí mít 

strategický význam pro další rozvoj podniku.  

 

• zlepšení výrobních procesů;  

• vývoj/inovace nových produktů;  

• zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. 

 

Na co se dotace vztahuje: 

Pro malé a střední podniky: 

• hardware a sítě, stroje a zařízení. Mzdy, pojistné a cestovné.  

Pro znalostní organizace: 

• mzdy a pojistné. Semináře, workshopy služby expertů a jiné.  

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 500 tisíc do 5 mil. 

Kč.  

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný  

 

Alokace na tuto výzvu činí 150 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí je plánován od  16. března. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 9. března 2020. 
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HARMONOGRAM PRO ROK 2020 Z TECHNOLOGICKÉ 
AGENTURY ČR 

Technologická agentura ČR zveřejnila harmonogram veřejných soutěží pro rok 

2020. Jednotlivé veřejné soutěže si detailněji představíme v následujících dílech 

dotačního monitoringu.  

Program podpory 
Vyhlášení 

veřejné soutěže 

Zaměření programu 

podpory 

Druh 

veřejné 

soutěže 

AquaticPollutants únor 

výzkum v oblasti 

znečištěných vodních 

zdrojů  

kolová  

M-era.Net - Call 2020 březen 
materiálový výzkum  

a inovace  
kolová  

ZEMĚ březen bude upřesněno  kolová  

GAMA - (PP2) březen 

ověřování výsledků VaV 

vzniklých ve výzkumných 

organizacích pro 

praktické uplatnění  

a komerční využití 

kolová  

DOPRAVA 2020 - 2. VS duben 

modernizace dopravního 

sektoru  

s ohledem na udržitelnost, 

bezpečnost  

a společenské potřeby  

kolová  

Prostředí pro život - 3. VS duben 

zdravé a kvalitní životní 

prostředí  

a udržitelnost využívání 

přírodních zdrojů 

kolová  

TREND - lídři - 3. VS duben 

výsledky  

s potenciálem pro 

konkurenceschopnost - 

nové produkty, výrobní 

postupy a služby 

kolová  

DELTA 2 květen 
mezinárodní spolupráce  

v aplikovaném výzkumu 
kolová  

NCK 1  květen 

podpora budování 

stabilní a dlouhodobé 

základny aplikovaného 

výzkumu 

kolová  
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GAMA 2 - (PP2) září 

ověřování výsledků VaV 

vzniklých ve výzkumných 

organizacích pro 

praktické uplatnění  

a komerční využití 

kolová  

ÉTA- 4. VS září 

podpora inovačního 

potenciálu společenských 

věd, humanitních věd  

a umění 

kolová  

CHIST-ERA - CALL 2O2O říjen 

Informační a komunikační 

vědy  

a technologie (ICT) 

kolová  

THÉTA - 4. VS říjen 

modernizace 

energetického sektoru, 

včetně výzkumu ve 

veřejném zájmu  

a energetických strategií 

kolová  

ZÉTA - 5. VS říjen 

podpora začínajících 

výzkumnic a výzkumníků  

v inovačních aktivitách  

a kultuře rovných 

příležitostí 

kolová  

Country for the future - 2. 

VS 
říjen 

zavádění nově vyvinutých 

či inovovaných výrobků 

do výroby a na trh  

kolová  

EuroNanoMed3 - CALL 

2021 
listopad 

výzkum v oblasti 

nanomedicíny 
kolová  

ERA-MIN  - CALL 2020 listopad 

výzkum v oblasti 

neenergetických 

nezemědělských surovin 

kolová  

TREND – Nováčci (4.VS) prosinec 

výsledky s potenciálem 

pro konkurenceschopnost 

- nové produkty, výrobní 

postupy a služby 

kolová  

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

 

 

 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

 

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

