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OP PIK – běžící výzvy 
 

V minulých dvou číslech tohoto Monitoringu dotačních příležitostí jsme Vás 

informovali o nově vyhlášených výzvách v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jde o jednu z posledních 

větších dotačních vln určených pro podnikatelské subjekty. Proto v tomto čísle 

ještě jednou stručně shrneme současně běžící výzvy v rámci OP PIK. 

 

Výzkumná, vývojová a inovační činnost podnikatelských subjektů může být 

podpořena v rámci programů POTENCIÁL, APLIKACE, INOVACE – Inovační 

projekt, INOVACE – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví) 

a INOVAČNÍ VOUCHERY.  

 

Program NEMOVITOSTI je zaměřený na rekonstrukci výrobních, skladových  

a administrativních objektů. 

 

Program ÚSPORY ENERGIE je cílen na energetické úspory na objektech, 

výstavbu FVE elektrárny či pořízení nových technologií jako  náhradu  za  

zastaralé  energeticky  neefektivní  zařízení. 

 

Díky programu SKOLICÍ STŘEDISKA můžete získat podporu na výstavbu nových 

školicích center či na rekonstrukci stávajících školicích center, dále na pořízení 

vybavení školících prostor (např. nábytek, IT vybavení, praktické školicí 

pomůcky atd.) či na pořízení vzdělávacích programů. 

 

Podporovanými aktivitami programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY je vybudování či 

modernizace datových center a zřízení a provoz center sdílených služeb. 

 

 

Kompletní harmonogram výzev OP PIK pro rok 2018 můžete nalézt 

na stránkách API. 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  

– Výzva IV 
 

Řešíte v rámci Vašeho podnikání oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů 

energie (OZE)? V rámci nedávno vyhlášené výzvy v programu Obnovitelné 

zdroje energie můžete získat podporu na vybrané aktivity v rámci této oblasti. 

 

Mezi vybrané aktivity se řadí: 

• vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic 

využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí 

tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze 

stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené 

kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za 

účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného 

zařízení soustavy zásobování tepelnou energií; 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla 

z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně; 

• výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla 

do výměníkové stanice včetně; 

• výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren 

(do 10 MWe instalovaného výkonu). 

 

O podporu na obnovitelné zdroje mohou zažádat podniky všech velikostí. 

 

Mezi způsobilé výdaje lze zařadit dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý 

nehmotný majetek (pro provoz hmotného majetku) a energetický posudek 

a projektová dokumentace. 

 

Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,25 až 100 milionů Kč. Míra podpory 

závisí na velikosti a typu projektu. V případě vyvedení tepla a bioplynu ze 

stávajících bioplynových stanic to je 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % 

pro velké podniky. V případě malé vodní elektrárny, kogenerační jednotky 

z biomasy, výtopny z biomasy to pak činí 80 %, 70 %, resp. 60 %. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Příjem 

žádostí probíhá konce března roku 2019. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iv/
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SPOLUPRÁCE – KLASTRY – Výzva V 
 

Jste podnikatelským subjektem a rozhodli jste se využívat kolektivního 

výzkumu? Plánujete budovat sdílenou infrastrukturu pro účely průmyslového 

výzkumu, vývoje a inovací v rámci klastru? Chcete se stát součástí 

přeshraniční sítě excelentních klastrů? Je Vaším cílem další rozvoj klastrové 

organizace? Pokud ano, je tu pro Vás program Spolupráce - klastry. 

 

Program je určený pro malé a střední podniky, jenž se v rámci hlavní činnosti 

zaměřují na inovace. Žadatelem může být sdružení podnikatelů spolu 

s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Toto sdružení musí zahrnovat 

minimálně 15 na sobě nezávislých členů a musí být tvořeno z větší části malými 

a středními podniky a alespoň jednou organizací pro výzkum a šíření znalostí. 

Klastr musí být otevřený novým členům. 

 

Způsobilé výdaje a míra podpory jsou odlišné dle dané aktivity. 

a) Kolektivní výzkum - Mzdové náklady, smluvní výzkum a konzultace, 

materiál, režie. Míra podpory je 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky 

pro experimentální vývoj a 70 % pro malé a 60 % pro střední podniky pro 

průmyslový výzkum. 

b) Sdílená infrastruktura - Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje 

a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního 

vlastnictví, nájem. Míra podpory je 50 %. 

c) Internacionalizace klastru - Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, 

expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference. Míra 

podpory je 50 %. 

d) Rozvoj klastrové organizace - Mzdy a pojistné, cestovné, marketing  

a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, 

materiál. Míra podpory je 50 %. 

 

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo NUTS II Praha. 

Žádosti lze podávat od konce srpna 2018 do konce listopadu 2018. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-v/
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SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva V 
 

Jste podnikatelským subjektem, který působí jako vlastník či provozovatel 

inovační infrastruktury? Rádi byste získali podporu na poskytování svých služeb 

inkubovaným či dalším inovativním podnikům? Proto je zde program Služby 

infrastruktury, jehož cílem je zintenzivnit spolupráci podnikatelských subjektů 

s veřejným sektorem v oblasti VaVaI. 

 

V rámci programu je podporováno zejména poskytování služeb 

vědeckotechnických parků, inovačních center či podnikatelských inkubátorů, 

a to inkubovaným a dalším inovativním podnikům, které se svou velikostí řadí 

mezi malé a střední.  

 

Preferovanými oblastmi podpory jsou: 

• strategické řízení a management inovací;  

• strategické poradenství při vstupu na nové trhy;  

• ochrany a využití práv duševního vlastnictví;  

• navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;  

• komercializace výsledků výzkumu;  

• přístupu ke kapitálu; validace podnikatelského modelu;  

• rozvoj řízení procesů ve firmě;  

• vedení zaměstnanců;  

• obchodní a marketingové strategie;  

• poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů. 

 

Dotaci lze získat na osobní náklady poradců a expertů spojené 

s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům (inovativním 

MSP), dále na nákup externích poradenských služeb, marketing a propagaci 

či na režijní náklady. 

 

Míra dotace je poskytována v rozmezí 75 – 100 % ze způsobilých výdajů dle 

konečného příjemce. Výše dotace se pohybuje od 1 mil. Kč až do výše 15 mil. 

Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační infrastruktury). 

Dotace na služby pro konečného příjemce (konkrétní MSP) se pak pohybuje 

od 50 tis. Kč až do výše 250 tis. Kč. 

 

I mezi podmínkami tohoto programu je omezení místa realizace na území ČR, 

mimo území NUTS II Praha. Žádosti lze podávat od konce srpna 2018 do konce 

listopadu 2018. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-v/
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VYUŽITÍ ODPADŮ – Výzva 104 a 114 
 

Zabýváte se v rámci své podnikatelské činnosti materiálovým či energetickým 

využitím odpadů? Pokud ano, možná najdete vhodné dotační příležitosti 

v Operačním programu Životní prostředí.  

 

Momentálně běží dvě výzvy zaměřené na využití odpadů. Obě výzvy jsou 

z větší části otevřené i pro podniky bez ohledu na jejich velikost.  

 

V rámci první výzvy (č. 104) mohou podniky žádat o podporu na výstavbu 

a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání 

s nebezpečnými odpady.  

 

Druhá výzva (č. 114) je zaměřena na výstavbu a modernizaci zařízení pro 

materiálové využití odpadů. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové 

hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %. 

 

Mezi způsobilé výdaje patří zejména stavební práce, projektová příprava 

(projektové dokumentace, energetický posudek, žádost o dotaci, analýza 

potenciálu produkce odpadů atd.) a nákup hmotného a nehmotného 

majetku.  

 

Míra podpory je až 85 % způsobilých výdajů dle typu projektu, žadatele 

a režimu. Dotace je poskytována ve výši 0,5 až 50 milionů Kč.  

 

Příjem žádostí bude v obou výzvách probíhat od září roku 2018. Žádosti bude 

možné podávat do prosince roku 2019 (u druhé výzvy), resp. do února 2019 

(u první výzvy).  

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách SFŽP. 

 

 

 

 

 

 

https://www.opzp.cz/vyzvy/


 

 

7 

 

 

POVEZ – Výzva 3 
 

Máte v plánu vzdělávat své zaměstnance? Jsou pro Vás důležité odborné 

znalosti Vašich pracovníků? Můžete se zapojit do výzvy zaměřené na podporu 

odborného vzdělávání zaměstnanců. 

 

Výzva je otevřená pro podniky bez ohledu na jejich velikost. Nově přijímaným  

i stávajícím zaměstnancům (nesmí se jednat o DPČ či DPP) můžete nabídnout 

interní, externí vzdělávání, rekvalifikaci v odborných kurzech. Mezi způsobilé 

výdaje patří mzdové náklady interního lektora, externí vzdělávání, popř. 

náhrady mezd vzdělávaných zaměstnanců. 

 

Vzdělávání musí být minimálně v rozsahu 40 a více hodin (1 hod. = 60 minut) 

na zaměstnance s výjimkou odborného technického vzdělávání a vzdělávání 

řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění skupiny C, D, E, T včetně 

profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků a CNC strojů nebo získání 

svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění). 

 

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností není projektem podporováno. Obdobně 

nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací 

aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B). 

  

Míra podpory je v případě de minimis 85 %, v blokové výjimce 50 % pro velké 

podniky, 60 % pro střední a 70 % pro malé.  

 

Dotace na projekt je poskytována do výše 500 000 Kč měsíčně.  

 

I dle podmínek tohoto programu musí být místo realizace na území ČR mimo 

hlavního města Prahy. Příjem žádostí o podporu bude probíhat do vyčerpání 

alokace výzvy. 

 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách portálu MPSV. 

 

 

 

 

 

 

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
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H2020 SME INSTRUMENT 
 

I pro české žadatele je dostupný celoevropský program Horizon 2020, pro MSP 

zejména pak jeho nástroj SME instrument. Jste-li inovativní firma vyvíjející 

produkt se světovým potenciálem a hledáte-li zdroje financování pro podporu 

uvedení vašeho produktu na trh, prozkoumejte možnosti SME instrumentu! 

 

SME instrument podporuje inovace ve dvou fázích:  

 

1. Fáze: Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti prověří technologickou, praktickou a ekonomickou 

udržitelnost projektového záměru. Základem projektu je jednoduchý 

počáteční business plán, cílem projektu je vytvořit kontury regulérního business 

plánu. Doba trvání 1. fáze je 6 měsíců a Evropská komise poskytne na její 

provedení paušální částku 50 000 EUR. 

 

2. Fáze: Od konceptu na trh 

Jde o dokončení vývojové fáze produktu a jeho uvedení na trh. 

Podporovanými aktivitami jsou zhodnocení rizik, průzkum trhu, analýza 

regulatorních překážek, řízení ochrany duševního vlastnictví, hledání partnerů, 

zhodnocení proveditelnosti apod.  

 

Základem projektu je strategický business plán (ideálně vycházející z Fáze 1, 

není to však podmínkou), a účelem je specifikovat očekávané výsledky, 

kritéria úspěšnosti a dopad na firmu co do kvantitativních i kvalitativních 

ukazatelů (např. obrat, zaměstnanost, podíl na trhu, řízení IPRs apod.) 

 

Finanční příspěvek, který EK nabízí, tvoří 70 % uznatelných nákladů projektu, 

většinou se výše grantu pohybuje v rozmezí 0,5 – 2,5 mil EUR po dobu 1-2 let.  

 

O podporu z SMEi se mohou ucházet malé a střední podniky včetně mladých 

společností a start-upů, a to z jakéhokoliv sektoru, jak samostatně tak i ve 

spolupráci s dalšími partnery. Rozvíjená inovace není nikterak tematicky 

omezena s výjimkou nutnosti vyvarovat se negativních dopadů inovace na 

životní prostředí a klimatické podmínky. V českých podmínkách mají možnost 

se programu účastnit i pražské subjekty.  

 

Výzva v programu SME instrument je otevřená, projektovou možnost je možné 

podat kdykoliv k jedné z uzávěrek v následujících termínech:   

 

 2018 2019 2020 

Fáze 1 5.9., 7.11. 13.2., 7.5., 5.9., 6.11. 12.2.; 6.5.,2.9., 4.11. 

Fáze 2 10.10. 9.1., 3.4., 5.6., 9.10. 8.1., 18.3., 19.5., 7.10. 

 

 

Více informací najdete na portálu Evropské komise. 

https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
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EUROSTARS 
 

Cílem programu Eurostars je specifická podpora malých a středních podniků 

(SME) v zemích s programem Eurostars, která je zaměřená na jejich stimulaci 

vedoucí k mezinárodní spolupráci ve výzkumných a inovačních projektech, 

tak aby bylo dosaženo nových služeb, produktů a postupů. 

 

O podporu se mohou ucházet podniky provádějící výzkum a inovace, které 

splňují unijní definici SME, a které 10 % a vyšší podíl pracovního času 

nebo ročního obratu investují do výzkumu.  

 

Projektové žádosti jsou přijímány z jakékoliv technologické oblasti pro jakýkoliv 

trh. Jediným omezením je, že projekt musí být určen pro civilní účely. 

 

Minimálně se projektu musí účastnit dva subjekty ze dvou různých zemí. 

 

Součástí konsorcia projektu Eurostars může být jakýkoliv typ organizace, 

přičemž hlavní partner musí být SME zaměřený na výzkum a vývoj. Hlavní 

partner nese nejméně 50 % celkových nákladů projektu. 

 

Projekt musí trvat maximálně 3 roky a do dvou let od ukončení projektu by měl 

být výsledný produkt výzkumu připraven vstoupit na trh. Výjimku z tohoto 

pravidla tvoří pouze biomedicínské a zdravotnické projekty, kde do dvou let 

od ukončení projektu musí být zahájeny klinické zkoušky. 

 

Maximální výše dotace v ČR je stanovena na 4 mil. Kč / 1 rok projektu. 

 

Míra podpory v ČR je:  

• 60% pro hlavní SME (leader projektu, žadatel o dotaci); 

• 50% pro ostatní subjekty (SME jako další účastník konsorcia, velký 

podnik, univerzita, výzkumná instituce). 

 

Pro žadatele/partnery projektů z dalších zemí EU jsou výše a míry dotace 

rozdílné. 

 

 

Více informací najdete na stránkách programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://www.eurostars-eureka.eu/

