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OP PIK – Aktuálně otevřené výzvy 
Níže je uvedený seznam aktuálně otevřených dotačních programů 

v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

(OP PIK) pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Program 
podpory 

Příjem žádostí Zaměření programu podpory 

Inovace - 

Výzva VII  

15.10.2019          

-                 

15.1.2020 

pořízení nových výrobních 

technologií, za účelem 

převedení výzkumu a vývoje do 

výroby a na trh 

Aplikace - 

Výzva VII  

16.10.2019           

-                      

15.1.2020 

podpora průmyslového 

výzkumu  

a experimentálního vývoje. 

Slouží především k pokrytím 

výdajů na výzkumné pracovníky 

Partnerství 

znalostního 

transferu - 

Výzva V  

7.10.2019            

-                  

7.1.2020 

partnerství mezi organizací pro 

výzkum a šíření znalostí a malým  

a středním podnikem za 

účelem transferu odborných 

znalostí 

Potenciál VI  

1.10.2019            

-                 

16.12.2019 

vybudování či rozšíření zázemí 

pro vlastní výzkum a vývoj  

Smart grids I 

– Výzva V  

1.10.2019 

- 

31.03.2020 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti 

dodávek elektřiny konečným 

zákazníkům 

Obnovitelné 

zdroje 

energie – 

Výzva V  

2.09.2019 

- 

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 

Poradenství 

– Výzva I 

5. 8. 2019 

- 

5. 12. 2019 

poradenské služby pro MSP, 

které budou zacíleny na získání 

certifikátů potřebných pro 

podnikání (certifikace výrobků, 

procesů, systémů řízení atd.) 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/
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/aplikace/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/
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/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/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/technologie/technologie-vyzva-x/
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Otevřené výzvy v OP PIK 
 

V minulém čísle dotačního monitoringu jsme Vám představily programy na 

výzkum a vývoj – Potenciál, Aplikace, inovace a další program Nemovitosti  

a Technologie. Nyní Vám představujeme program Úspory energie. Program 

slouží ke komplexním rekonstrukcím podnikatelských objektů, čerpat můžete 

například na zateplení, výměnu oken, rekonstrukci rozvodů a kotelen apod. Je 

možné čerpat i na výměnu starých strojů za nové. V tomto dotačním titulu 

může žádat kdokoliv, bez ohledu na velikost podniku.  Dalším představeným 

dotačním titulem je program Obnovitelné zdroje energie (OZE). Program slouží 

k modernizaci nebo výstavbě nových malých vodních elektráren, výstavbě 

větrných elektráren nebo instalaci solárních termických systémů.  

 

Spolupráce 

– Klastry – 

Výzva VI  

 22.07.2019 

- 

29.11.2019 

podpora rozvoje inovačních sítí 

mezi podnikatelskými subjekty  

a výzkumnou sférou.  

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 

2. 1. 2019 

- 

30. 6. 2020 

nákup poradenských, 

expertních a podpůrných 

služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací 

a certifikovaných zkušeben 

Úspory 

energie – 

Energeticky 

efektivní 

budovy – 

Výzva II 

16. 7. 2018 

- 

15. 1. 2020 

snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vi/
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-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/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/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/
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ÚSPORY ENERGIE V. VÝZVA 

 
Chcete si pořídit moderní, energeticky šetrné stroje nebo snížit energetickou 

náročnost vašeho podniku a ušetřit na energiích? Nejnovější výzva Úspory 

energie umožnuje získat podporu na nákup nových strojů a rekonstrukci 

podnikatelských objektů.  

 

Podporu je možné obdržet na stavební a technologická opatření, která 

povedou k prokazatelné úspoře energií. 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:  

• 30% pro velké firmy 

• 40% pro střední firmy 

• 50% pro malé firmy  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tisíc  - 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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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

V. VÝZVA 

 
Plánujete závědět obnovitelné zdroje energie? Získejte dotaci až 400 mil. Kč 

z evropských fondů na vybudování větrných nebo vodních elektráren či 

zpracování biomasy a bioplynu. Podporu můžou čerpat malé a střední 

podniky realizacující 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 bioplynu ze stávajících bioplynových stanic 

• Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny  

a tepla z biomasy 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

Větrné elektrárny, solární termické systémy, tepelná čerpadla, malé vodní 

elektrárny, kogenerační jednotky z biomasy a výtopny z biomasy. 

• 70% pro střední firmy 

• 80% pro malé firmy 

 

Vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic. 

• 45% pro střední firmy 

• 50% pro malé firmy 

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí 500 tisíc  - 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 

 
Ministerstvo Průmyslu a obchodu oznámilo posunutí ohlášení dotačních 

programů Technologie pro začínající podniky a Nízkouhlíkové technologie na 

25.11. a 2.12. 2019. Dále oznámilo vyhlášení výzvy na Úspory energie – FVE 

s/bez akumulace na 13.12.2019. Níže si představíme jednotlivé programy 

podrobněji. Program Technologie pro začínající podniky pomáhá nově 

vzniklým firmám pořizovat stroje a technologie do jejich výroby.  Opětovné 

znovu vyhlášení dotačního titulu Úspory energie – FVE umožní podnikatelům 

získat dotaci na instalaci fotovoltaického systému na své podnikatelské 

provozy bez nutnosti přidávat další úsporná opatření. Program Nízkouhlíkové 

technologie si detailně rozebere v následujícím čísle Monitoringu dotačních 

příležitostí.  

 

 

 

TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ 

PODNIKY XI. VÝZVA 

 
Potřebujete investovat do vybavení vašeho nově vzniklého podnikání? 

Využijte podporu pro začínající podniky. V tomto dotačním programu můžete 

čerpat na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.  

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 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• 45% pro malý podnik (do 49 zaměstnanců) 

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 
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Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí 450 tisíc  - do 1 mil. 

Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 250 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 24. února do 25. května 2020. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 25. listopadu 2019. 

 

 

 

 

ÚSPORY ENERGIE – 

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ 

AKUMULACE 
 

 

Získejte dotaci až 80% na instalaci fotovoltaických systémů (FVE) na 

podnikatelský objekt. V rámci programu je možné získat podporu na instalaci 

FVE včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu. Podporu můžou čerpat 

podniky všech velikostí, které mají podnikatelské objekty mimo území 

hlavního města Prahy.  

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• 80% pro malý podnik  

• 70% pro střední podnik  

• 60% pro velký podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí 300 tisíc   

- do 100 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 500 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 13. ledna do 30. června 2020. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 13. prosince 2019. 
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Výzkumně vývojové projekty od 

Technologické agentury ČR 

 
V minulém díle našeho monitoringu jsme si představili program Zéta od 

Technologické agentury ČR, níže Vám představujeme dotační program 

Prostředí pro život, ve kterém můžete čerpat ve spolupráci s výzkumnou 

organizací na aplikovaný výzkum v oblasti životního prostředí.  

 

 

 

 

 

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU 

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT  

 
Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 

vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro 

život. Vyhlášení této veřejné soutěže je plánováno na 20. listopadu 2019. 

 

Jedná se o Podprogram č. 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické 

perspektivy, který je zaměřen na nová řešení v oblasti životního prostředí, 

stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění 

zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému 

využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na 

životní prostředí.  

 

Podporovány budou dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, realizace je 

maximálně na 6,5 roku. Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace. 

Podniky můžou vstupovat do projektů jako partneři.  

 

Způsobilé náklady - osobní náklady (mzdy), náklady na subdodávky), ostatní 

přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví výsledků projektu, materiál, 

služby, drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravu DHM a DNM, 

odpisy z DNM a DHM, cestovní náklady) a nepřímé náklady (administrativní 

náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii  

a služby). 

 

 

Maximální míra podpory 

• maximálně 90 % na projekt 
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Alokace na 2. veřejnou soutěž 1650 mil. Kč. 

 

Vyhlášení veřejné soutěže je naplánováno na 20. listopadu 2019. 

 

Příjem žádostí probíhá od 21. listopadu do 21. ledna 2020.  
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