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OPPIK: Nové výzvy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídicí orgán Operačního programu 

podnikání a inovace (OPPIK) vyhlásilo nové výzvy k následujícím dotačním 

programům podpory OP PIK 

 

1. Potenciál III. 
Cílem programu Potenciál je podpořit vytváření kvalitního zázemí pro 

průmyslový výzkum, vývoj a inovace v podnicích. Program umožňuje financovat 

i pořízení potřebného vybavení, stranou nestojí ani projekty zaměřené na 

navázání bližší spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými organizacemi. 

Příjem žádostí startuje 12. 12. 2016 a jedná se o kolovou výzvu. 

 

Oprávnění žadatelé 

Podniky všech velikostí 

 

Míra a výše podpory 

50% dotace ve výši 2 – 75 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu spočívající v pořízení 

pozemků, nákupu či rekonstrukce budov, pořízení strojů, zařízení a jiného 

vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 

 

Způsobilé výdaje 

 pořízení potřebného výzkumného vybavení 

o stroje, technologie, hardware či sítě 

 nákup pozemků a budov 

o novostavby i rekonstrukce či služby projektantů 

 pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví a povinná publicita  

 

Specifika programu 

 místo realizace v ČR kromě hl. m. Prahy 

 shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní 

specializaci České republiky (RIS3 Strategie)  

 minimální investice během realizace projektu ve výši 4 mil. Kč pro malé 

a střední podniky, respektive 10 mil. Kč pro velké podniky 

 příjemce dotace je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře 

více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek 

 pro úspěch je důležitá existence reálného předpokladu, že výsledky 

výzkumu budou použity ve výrobě. 
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2. Technologie IV. 
Cílem programu Technologie je podpořit realizaci podnikatelských záměrů 

malých podnikatelů (do 49 zaměstnanců) prostřednictvím dotace na nákup 

nových strojů a technologického vybavení do výrobních firem. Příjem žádostí 

startuje 9. 12. 2016 a jedná se o průběžnou výzvu. 

 

Oprávnění žadatelé 

malé podniky s min. 3letou historií realizující záměr v podporovaných regionech 

a vykonávající podporované činnosti (CZ NACE 10, 11, 13 – 33 a 38) 

 

Míra a výše podpory 

45% dotace ve výši 1 – 20 mil. Kč 

 

Podporované aktivity 

 nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení 

 

Způsobilé výdaje 

 nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení 

 dlouhodobý hmotný majetek – nové stroje, technologie, HW a zařízení 

včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, hardware a 

jiná zařízení spojené s výrobou  

 dlouhodobý nehmotný majetek – nezbytný software či patentové 

licence pro řízení a ovládání pořizovaných strojů a zařízení  

o výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů (= 

souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře 

investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího 

samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v 

souvislém čase)  

 veškerý dotovaný majetek musí být nový (dříve neodepisovaný), 

pořízený od třetích stran za tržních podmínek  

 

Specifika programu 

 Příjemce dotace je povinen vytvořit určitý počet (viz níže) nových 

pracovních míst v přímé souvislosti (= s pořizovaným zařízením) s realizací 

projektu k datu ukončení realizace projektu a tuto hodnotu dále udržet 

po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let) 

o Žadatel s 1 – 9 zaměstnanci musí vytvořit min 2 nová pracovní 

místa 

o Žadatel s 10 – 24 zaměstnanci musí vytvořit min 3 nová pracovní 

místa 

o Žadatel s 24 – 499 zaměstnanci musí vytvořit min 4 nová pracovní 

místa 

 Příjemce dotace je povinen v termínu 12 měsíců od data ukončení 

projektu zvýšit nárůst tržeb (= tržby za vlastní výrobky a služby) o 10 % 

oproti hodnotě za poslední účetně uzavřené období před podáním 

žádosti a tuto hodnotu udržet po dobu realizace projektu (5 let) 

 Projekt musí být realizován v jednom z následujících podporovaných 

regionů 
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o okresy: Karlovy Vary, Sokolov, Litoměřice, Teplice, Ústí nad 

Labem, Louny, Děčín, Chomutov, Most, Bruntál, Opava, Ostrava 

– město, Karviná 

o obce s rozšířenou působností: Frýdlant, Šumperk, Zábřeh, Jeseník, 

Uničov, Šternberk, Vsetín, Lipník nad Bečvou, Přerov, Moravské 

Budějovice, Znojmo, Moravský Krumlov, Hodonín, Kyjov, Veselí 

nad Moravou, Bystřice nad Pernštejnem 

 

3. Technologie V. (pro začínající podniky) 
Hlavním cílem V. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu 

realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, 

přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Příjem Žádostí o 

podporu probíhá od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017. a jedná se o průběžnou výzvu. 

 

Oprávnění žadatelé 

Začínající malé podniky s max. 3 letou historií 

 

Míra a výše podpory 

45% dotace ve výši 100 tis. Kč až 225 tis. Kč 

 

Podporované aktivity 

 podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s 

podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, 

technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na 

prostou obnovu stávajícího strojního zařízení 

 

Způsobilé výdaje 

 dlouhodobý hmotný majetek  

 dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových 

licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na 

stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu 

 drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména 

dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem 

projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku 

 

Specifika programu 

 Příjemce dotace je povinen vytvořit jedno nové pracovní místo v přímé 

souvislosti (= s pořizovaným zařízením) s realizací projektu k datu ukončení 

realizace projektu a tuto hodnotu dále udržet po celou dobu 

udržitelnosti projektu (5 let) 

 Příjemce dotace je povinen v termínu 3 let od data ukončení projektu 

zvýšit nárůst tržeb (= tržby za vlastní výrobky a služby) o 300 % oproti výši 

vyplacené dotace 
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4. Smart Grids II - II. 
Cílem Výzvy II programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za 

současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů 

energie. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 12. 2016 do 2. 1. 2018 a jedná se 

průběžnou výzvu. 

 

Oprávnění žadatelé 

Provozovatelé přenosové soustavy 

 

Míra a výše podpory 

40% dotace ve výši 10 – 500 mil. Kč. 

 

Podporované aktivity 

 výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové 

soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a 

komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí) 

 

Způsobilé výdaje 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

 Dlouhodobý nehmotný majetek (nezbytný k řádnému provozování 

dlouhodobého hmotného majetku) 

 

Specifika programu 

 žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k 

nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že 

je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým 

regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (energetický zákon) 

 


