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Současné dílčí posuny v OPPIK 
Dne 1. 12. 2015 bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace 

– inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, 

Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené 

služby. S ohledem na blížící se příjem žádostí by si žadatelé měli být vědomi 

několika změn a aktualizací, k nimž došlo v první polovině října. 

1. Platí nová, aktualizovaná verze Pravidel způsobilosti a publicity – 

obecná část, jejíž současné znění naleznete zde: 

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha001-5177-cz.pdf 

2. Navíc došlo i k aktualizaci Příručky CBA, jejíž současné znění lze dohledat 

zde: http://www.czechinvest.org/data/files/cba-prirucka-zadatele-

5189.pdf 

3. Řídící orgán zveřejnil aktualizaci Harmonogramu výzev OPPIK pro rok 

2016. Došlo k odložení zveřejnění i podávání žádostí až na konec léta 

2016. Detailní harmonogram budoucích výzev v rámci OPPIK naleznete 

zde: http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-vyzev-op-

pik-5079-cz.pdf 

 

4. Kromě výše uvedeného byly aktualizovány či dokonce přímo zveřejněny 

zcela nové přílohy v rámci dotačních titulů ICT a sdílené služby a 

Potenciál. Tyto dílčí novinky a změny naleznete taktéž na webu 

CzechInvestu zde: http://www.czechinvest.org/4-11-2015-aktualni-

informace-o-programech-podpory-podnikani 

Program Marketing byl uzavřen 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozhodlo o ukončení příjmu plných 

žádostí o dotaci z programu Marketing. Důvodem je překročení hranice 400 mil. 

korun, o které se v této výzvě tuzemské firmy doposud přihlásily. Program 

Marketing byl tedy uzavřen o tři týdny dříve, než se původně předpokládalo. 

Zájemci o dotaci na zajištění účasti na zahraničních výstavách či veletrzích by 

měli získat další šanci v příští výzvě – tedy od září 2016. 

Žadatelé o dotaci v jiných programech podpory, například v programu 

Technologie, by měli uspíšit práci na svých projektech. K předčasnému 

ukončení příjmu žádostí totiž může dojít i jinde. 

  

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha001-5177-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/cba-prirucka-zadatele-5189.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/cba-prirucka-zadatele-5189.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-vyzev-op-pik-5079-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/harmonogram-vyzev-op-pik-5079-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/4-11-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
http://www.czechinvest.org/4-11-2015-aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani
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Expanze: Kromě dotací nabízí OPPIK i 

zvýhodněné úvěry  
Ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo 

ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) program Expanze, který mezi malé a 

střední podnikatele do roku 2020 rozdělí 9,6 mld. korun. Jedná se o první 

program, jenž nebude využívat dotací, ale tzv. finančních nástrojů, tedy 

zvýhodněných úvěrů, záruk a příspěvků na úhradu úroků. 

Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k 

bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a 

další rozvoj jejich podnikání, zvyšování podnikatelské aktivity ve státem 

podporovaných regionech a také přispívat k rozvoji sociálního podnikání. 

Nový program nabídne podnikatelům podporu formou zvýhodněného úvěru s 

možností odkladu splátek jistiny, finančního příspěvku na úhradu úroků nebo 

záruk za čerpaný úvěr. Zvýhodněný úvěr bude poskytován na maximálně 60 % 

způsobilých výdajů projektu, nejvýše v objemu 100 milion korun a záruka za úvěr 

je poskytována k bankovním úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného 

úvěru. Finanční příspěvek k úhradě úroků slouží příjemcům podpory k částečné 

nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný na realizaci projektu za běžných 

komerčních podmínek. 

Prodloužení příjmu žádostí v OPŽP a 

OP Rybářství 
Na rozdíl od „oppikovského“ Marketingu došlo k prodloužení příjmu žádostí ve 

dvou operačních programech.  

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín pro příjem žádostí 

v Operačním programu Životní prostředí v rámci 8. výzvy, která je zaměřena na 

specifický cíl 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek", a to do 16. 

prosince 2015. 

Kromě OPŽP navíc došlo i k prodloužení příjmu žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě 

v rámci Operačního programu Rybářství. Díky tomu lze podávat žádosti na 

opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) 

Investice do akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy 

s dočišťováním, 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a opatření 

5.3. Investice do zpracování produktů až do 18. 11. 2015 
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Brno spouští kreativní vouchery  
Brno spouští službu JIC KREATIVNÍ VOUCHER, která má prohloubit spolupráci 

mezi jihomoravskými firmami a profesionály z kreativních oborů. Cílem je 

povzbudit firmy, aby své podnikání uměly podpořit profesionální prezentací 

svého portfolia. Zájemci dostanou na společné projekty poukaz až 100 tisíc 

korun. Brno na vouchery přispívá 4 miliony korun. 

 

Podporované aktivity 

 redesign produktu  

 návrh nového vizuálního stylu společnosti 

 

Podpora bude probíhat formou jednortázové dotace v max. výši 100 tis. Kč. 

na jeden projekt. Žádosti o konkrétní projekty můžou firmy odevzdávat od 1. 

února 2016. 

Stát chystá „šrotovné“ na nákup 

ekologických aut 
Stát chystá dotaci na pořízení auta na stlačený zemní plyn (CNG) nebo na 

elektřinu. O výši příspěvku a dalších podmínkách projektu nazvaného Národní 

plán čisté mobility nyní jedná ministr průmyslu a obchodu s ministrem životního 

prostředí. Dotace by mohly začít už od poloviny příštího roku. Vedle domácností 

má podpora mířit také na živnostníky a malé firmy do padesáti zaměstnanců. 

MMR pošle 485 mil. korun na podporu 

bydlení 
Do 15. ledna mohou obce, vlastníci bytových domů a některé právnické osoby 

žádat na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) o dotaci na regeneraci sídlišť, vznik 

pečovatelských bytů nebo bezbariérových bytových domů. Celkem má 

ministerstvo pro příští rok na podporu bydlení vyčleněno 485 mil. korun, dotace 

pokryjí až 70 procent nákladů. Dotační program Podpora bydlení je financován 

přímo ze státního rozpočtu. Vícen informací o tomto programu mohou 

zainteresované osoby najít na webu MMR: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-

a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-

bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-

vystavby-podporovanych-bytu 

  

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1)/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu
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Podpora vybudování a provozu 

zařízení péče o děti předškolního věku 

pro podniky i veřejnost  
V průběhu první poloviny listopadu došlo i k vyhlášení dvou výzev v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Nové výzvy jsou zmařené na 

podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro 

podniky i veřejnost. Jedna výzva se týká mimopražských regionů, druhá výzva 

naopak slouží pro oblast hl. m. Prahy. Podmínky obou výzev jsou totožné až na 

celkovou alokaci a míru podpory. 

Kdo může žádat 

 

 Široká paleta subjektů vč. podniků a OSVČ 

Podporované aktivity 

 

 vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, 

resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem 

zapojení rodičů do pracovního procesu 

 podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro 

veřejnost 

 v rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících 

režimech: 

o Dětská skupina pro veřejnost 

o Podniková dětská skupina 

o Živnost volná/vázaná 

 

Výše dotace 

 

 celková alokovaná částka mimo Prahu je 882 000 000 Kč 

o Podpora je poskytována formou dotace ve výši 942 000 Kč – 

5 986 710 Kč. 

o míra dotace dosahuje výše 85 – 95 % 

 celková alokovaná částka pro Prahu je 118 000 000 Kč 

o Podpora je poskytována formou dotace ve výši 942 000 Kč – 

5 986 710 Kč. 

o míra dotace dosahuje výše 50 – 95 % 

Hlavní podmínky 

 

• předkládání projektů do 30. 4. 2016 

• více informací naleznete zde: http://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz a 

http://www.esfcr.cz/vyzva-036-opz 

 

http://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz
http://www.esfcr.cz/vyzva-036-opz


 

 

7 

 

 

Program bezpečnostního výzkumu 

České republiky 2015 - 2020 
Byla vyhlášena druhá veřejná soutěž v rámci Programu bezpečnostního 

výzkumu České republiky na období 2015 – 2020. Posláním Programu je podpořit 

výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v 

souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních 

hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR. 

Kdo může žádat 

 

 Podniky řešící projekt samostatně či ve spolupráci s dalšími účastníky a 

prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. 

 Výzkumné organizace 

Podporované aktivity 

 

 Minimalizace kybernetické kriminality a zneužívání informací. 

 Vytváření účinných metod analýzy druhů a rozšířenosti kriminality a 

implementace efektivních nástrojů jejího potírání. 

 Podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva. 

 Bezpečnost měst a obcí, informování, vzdělávání a motivace občanů. 

Výše dotace 

 

 podpora bude poskytována formou dotace 

 alokace dosahuje 2 200 000 000Kč 

Míra podpory Malý podnik Střední 

podnik 

Velký 

podnik 

Výzkumná 

organizace 

Aplikovaný 

výzkum 

70 % 60 % 50 % 100 % 

Aplikovaný 

výzkum 

s příplatky 

80 % 75 % 65 % 100 % 

Experimentální 

vývoj 

45 % 35 % 25 % 100 % 

Experimentální 

vývoj s 

příplatky 

60 % 50 % 40 % 100 % 

 

Hlavní podmínky 

 

 předkládání projektů do 16. 12. 2015 

 více informací naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-

druhe-verejne-souteze.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx
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70 milionů Kč na podporu cestovního 

ruchu 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o 

dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci 

podprogramu Cestování dostupné všem Národního programu podpory 

cestovního ruchu. Příjem žádostí proběhne od 1. prosince 2015 do 15. ledna 

2016.  

Podporované aktivity 

 

1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a 

hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél 

pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras 

pro zvýšení návštěvnosti. 

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity 

nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v 

blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových 

mezinárodních cyklotras). 

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro 

senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené 

návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. 

4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – 

(parkovací domy věže). 

Rozpočet podprogramu v rámci 1. výzvy pro rok 2016 se předpokládá ve výši 

více než 70 mil. Kč. Podpora bude poskytována formou dotace, která může 

dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce a je 

poskytována v režimu de minimis. Podpora je určena podnikatelským subjektům 

a obcím (vyjma statutárních měst). Více informací o tomto programu naleznete 

na webu MMR: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-

ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-

ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem 

 

  

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
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Úvěry pro začínající podnikatele – 

Program Inostart            

  

Česká spořitelna, a.s. jako jediná banka na trhu, ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou 

poskytuje financování začínajícím, inovativním společnostem a 

podnikatelům. Úvěry jsou poskytovány ve výši 0,5 – 15 mil. CZK, na dobu 5-ti 

let s možností odkladu splátek jistiny až o 3 roky.  

  

Hlavní benefity: 

 0,- poplatek za vyřízení úvěru 

 Záruka ČMZRB do výše 60%. 

 Společně s investicí lze čerpat úvěr také na pořízení souvisejících zásob. 

 Poradenství v rámci programu, poskytované dceřinou společností Erste 

Grantika Advisory, je zcela zdarma. 

  

Kontakt a více informací o produktu najdete na: 

http://www.erstecorporatebanking.cz/produkty/specializovane-

programy/inostart 

 

http://www.erstecorporatebanking.cz/produkty/specializovane-programy/inostart
http://www.erstecorporatebanking.cz/produkty/specializovane-programy/inostart

