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OP PIK – Aktuálně otevřené výzvy 
Níže je uvedený seznam aktuálně otevřených výzev v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod Ministerstvem 

průmyslu a obchodu.  

Program podpory Příjem žádostí Zaměření programu podpory 

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. 

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.)  

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  

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/technologie/technologie-vyzva-x/
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-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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Spolupráce – Technologické 

platformy 

– Výzva III 

10. 6. 2019 

- 

10. 9. 2019 

podpora rozvoje inovačních sítí 

– technologických platforem 

mezi podnikatelskými subjekty  

a výzkumnou sférou. 

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 

Nízkouhlíkové technologie – 

Úprava 

bioplynu na biometan a jeho 

vtláčení 

do sítě – Výzva IV 

3. 12. 2018 

- 

30. 9. 2019 

zavádění nových technologií  

v oblasti nakládání 

energií a druhotných surovin 

Smart grids II 

– Výzva V 

8. 10. 2018 

- 

30. 9. 2019 

výstavba, posílení, modernizace 

a rekonstrukce 

vedení přenosové soustavy  

a transformoven 

(v souladu s konceptem 

chytrých sítí) 

Smart grids II 

– Výzva VI 

8. 10. 2018 

- 

30. 9. 2019 

výstavba, posílení, modernizace 

a rekonstrukce 

vedení přenosové soustavy  

a transformoven 

(v souladu s konceptem 

chytrých sítí) 

Úspory energie – Energeticky 

efektivní budovy – Výzva II 

16. 7. 2018 

- 

15. 1. 2020 

snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 
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OTEVŘENÉ VÝZVY PRO MSP  

V OP PIK 

 
Vybrané výzvy jsou určeny pouze pro malé a střední podniky (MSP) a jsou 

zaměřené na nákup technologií a rekonstrukci nemovitosti. Podniky je mohou 

využít například na nákup nových výrobních strojů nebo na rekonstrukci 

zchátralých nevyužívaných objektů s využitím zejména ve zpracovatelském 

průmyslu nebo cestovním ruchu. 

 

 

 

TECHNOLOGIE X. VÝZVA 
Plánujete přiblížit své podnikání tzv. průmyslu 4.0 a chcete automatizovat 

výrobu či jiné činnosti? Nejnovější výzva programu Technologie 4.0 nabízí 

dotaci ve výší až 40 mil. Kč na nákup strojů, hardware nebo software. 

 

Podporu je možné obdržet na nákup výrobních a nevýrobních technologií. 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich 

propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS, ERP, 

MES či MIS).  

 

Podporovanými aktivitami programu jsou: 

• Nákup výrobních strojů a technologických zařízení  

• Pořízení nevýrobních technologií. Například: přípravky, kalibry, skenery, 

kamery, čtečky kódů, čipy, zakabelování prostorů firmy nebo vybudování 

firemní wifi sítě včetně koncových připojení, automatické nebo autonomní 

manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek 

uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo čipem, senzory, 

sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního  

i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní 

údržby, kontroly, tříděním, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování 

nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod. 

• Nehmotný majetek - výdaje na software (ERP, CRM aj.), programy, data, 

databáze v rámci předmětného projektu a výdaje na pořízení patentových 

licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení 

 

Míra podpory pro podnikatele:  

•  35 % pro střední podniky  

•  45 % pro malé podniky 

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný 
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Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 40 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 1 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 23. září do 16. prosince 2019. 

 

 

 

 

 

 

NEMOVITOSTI V. VÝZVA  

PRO UHELNÉ REGIONY 
 
Máte zájem získat dotaci na rekonstrukci podnikatelské nemovitosti  

v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji? Získejte dotaci až  

70 mil. Kč z evropských fondů. 

 

Program Nemovitosti slouží na rekonstrukci zchátralých a nevyužívaných 

nemovitostí tzv. brownfields a jejich přilehlého okolí. Žadatelem může být pouze 

majitel nemovitosti. V tomto programu je možné rozšíření podlahové plochy 

objektu.  Způsobilým žadatelem je subjekt působící ve zpracovatelském 

průmyslu.  

 

 Míra podpory pro podnikatele:  

•  35 % pro střední podniky  

•  45 % pro malé podniky 

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 70 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 1,4 mld. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 3. října do 3. března 2020. 
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NEMOVITOSTI IV. VÝZVA PRO 

CESTOVNÍ RUCH 

 
Získejte až 100 mil. Kč z programu Nemovitosti pro cestovní ruch na rekonstrukci 

zchátralých a nevyužívaných objektů tzv. brownfieldů na moderní penziony, 

hotely a jiné objekty v oblasti cestovního ruchu.  

 

O dotaci v programu Nemovitosti (OP PIK) mohou zažádat malí a střední 

podnikatelé z 57 vybraných obcí působící v oblasti cestovního ruchu.  

 

Míra podpory pro podnikatele:  

•  35 % pro střední podniky  

•  45 % pro malé podniky 

 

Systém sběru žádostí:  

• kolový 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 600 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 16. září do 31. března 2020. 
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PRO OP PIK 
Ministerstvo průmyslu a obchodu provedlo aktualizaci harmonogramu výzev OP 

PIK pro rok 2019. 

 

 

 

 
 

Program 
Druh 

výzvy 

Alokace 

v Kč 

Datum 

vyhlášení 

výzvy 

Příjem 

žádostí 

Ukončení 

příjmu 

Výzva VII. INOVACE 

- Inovační projekt 
průběžná 

bude 

upřesněno 
27.09.2019 15.10.2019 15.01.2020 

Výzva VII. APLIKACE kolová 
1 000 000 

000 
27.09.2019 16.10.2019 15.01.2020 

Výzva VI. 

POTENCIÁL 
kolová 

1 000 000 

000 
19.09.2019 01.10.2019 16.12.2019 

III. Výzva Proof of 

Concept 
průběžná 

200 000 

000 
1.10.2019 1.11.2019 28.2.2020 

Nízkouhlíkové 

technologie V. 

výzva 

průběžná 
3 x 50 000 

000 
1.10.2019 1.10.2019 28.2.2020 

TECHNOLOGIE  XI. 

výzva pro začínající 

MSP 

průběžná 
250 000 

000 
18.10.2019 6.12.2019 30.4.2020 

III. Výzva 

Technologie -  ITI 

Ostrava 

průběžná 20 500 000 28.10.2019 2.12.2019 2.12.2020  

Úspory energie v 

SZT IV. Výzva 
průběžná 

400 000 

000 
1.10.2019 1.10.2019 1.6.2020 

Vysokorychlostní 

internet III. výzva - 

Tvorba digitálních 

technických map 

průběžná 
2 000 000 

000 
1.11.2019 1.1.2020 1.4.2020 

IV. Výzva 

Vysokorychlostní 

internet 

Kolová 
1 000 000 

000 
1.12.2019 1.2.2020 1.5.2020 
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  Jaký je rozdíl mezi kolovou a průběžnou výzvou? 

• Kolová výzva – znamená, že žádosti jsou hodnoceny všechny najednou 

po uzavření příjmu žádostí a podpořeny jsou v pořadí podle počtu 

získaných bodů v hodnocení.  

• Průběžná výzva – znamená, že žádosti jsou hodnoceny průběžně v 

pořadí, v němž jsou dodány, a to až do vyčerpání celkové alokace. 

Neprobíhá, zda soutěž s dalšími žádostmi, je však nutné splnit minimální 

stanovené požadavky výzvy. 

 

V nadcházejícím měsíci budou vyhlášeny nové výzvy, které jsou zaměřeny 

na nákup výzkumného vybavení (stroje, technologie a jiné), a také na mzdy 

výzkumných pracovníků. Tyto výzvy jsou zajímavé především pro malé a 

střední podniky, využít je mohou, ale i velké společnosti. Níže si představíme 

prioritní programy, které budou vyhlášeny v průběhu září 2019. Další 

připravované výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost detailně představíme v následujících číslech 

Monitoringu dotačních příležitostí. 

 

 

POTENCIÁL VI. VÝZVA 
 
Dotace získané v rámci programu Potenciál slouží k založení, rozšíření, 

kapacitnímu či kvalitativnímu rozvoji center, oddělení a pracovišť, kde bude 

realizován průmyslový výzkum směřující k inovaci produktů. Realizace musí být 

mimo hlavního města Prahu.  

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

• pořízení potřebného výzkumného vybavení – stroje, technologie, hardware  

 či sítě 

• nákup pozemků a budov – novostavby i rekonstrukce či služby projektantů 

• pořízení softwaru  

 

Kdo může žádat: 

• Podniky působící ve zpracovatelském průmyslu (CZ NACE 10,13-33, anebo 

38.32) 

 

Míra podpory: 

• 50% bez ohledu na velikost podniku  

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 
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Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 - 30 mil. Kč.  

 

 

Alokace na tuto výzvu činí 1 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 1. října do 16. prosince 2019. 

 

 

APLIKACE VII. VÝZVA 
 

 

Pokud máte ve firmě zaměstnance, kteří se zabývají vývojem a zlepšování 

vašich produktů, je pro vás tento program optimální. 

 

Program Aplikace slouží k podpoře subjektů provádějících průmyslový výzkum 

či experimentální vývoj. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací 

vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. 

Jedná se o podporu výzkumných a vývojových projektů, které jsou zakončeny 

konkrétním výsledkem: prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, 

případně software a podobně.  

 

Na co lze žádat dotaci: 

• osobní náklady – mzdy výzkumníků, techniků a podpůrného personálu 

• materiál 

• náklady na smluvní výzkum 

• nákup vybavení formou odpisů 

• režijní náklady  

 

Míra podpory:  

• malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů 

• střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů 

• velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů 

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 40 mil. Kč. 

 

Alokace na tuto výzvu činí 1 mld. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 16. října do 15. ledna 2020. 
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INOVACE VII. VÝZVA 
 

 

Jste podnikatelským subjektem, který přichází s novými nápady a uvádí do 

výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? 

Plánujete zlepšení organizace firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je 

určen program Inovace. Realizace musí být mimo hlavního města Prahu. 

 

Podpora je určena pro zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů  

a procesů do výroby a na trh. Cílem je zahájení výroby, která je založená na 

nově vyvinutém produktu.  

 

Na co lze žádat dotaci: 

• pořízení nových výrobních strojů, zařízení, hardware a software 

• pořízení práv duševního vlastnictví: pořízení licencí a patentů, software 

• stavební práce: dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení 

staveb, výdaje na stavební práce jsou v souhrnu způsobilé maximálně do 20% 

z celkových způsobilých výdajů na technologie. 

 

Míra podpory pro podnikatele:  

• 25 % pro velké podniky  

• 35 % pro střední podniky  

• 45 % pro malé podniky 

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný  

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 40 mil. Kč. 

 

Alokace na tuto výzvu není v tuto chvíli známa.  

 

Příjem žádostí probíhá od 15. října do 15. ledna 2020. 

 

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/2019/9/Informacni-zpravodaj-OPIK-c--6_1.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/9/Informacni-zpravodaj-OPIK-c--6_1.pdf
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DALŠÍ VYBRANÉ DOTAČNÍ TITULY 

PRO MSP 
 

Níže Vám představujeme vybrané dotační tituly, ve kterých můžou čerpat malé 

a střední podniky. V dotačních programech je možné čerpat finanční 

prostředky na výzkum a vývoj ve spolupráci s vysokoškolským prostředím, 

případně získat dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců. Dále je možné 

čerpat na recyklaci odpadu a nakládání s odpady.  

 

 

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU 

ZÉTA 
 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. 

veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž 

vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019. Realizace je možná i na území 

hlavního města Prahy. 

 

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků 

prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů vysokoškolských studijních 

programů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.  

V programu budou podporovány projekty spadající do definice aplikovaného 

výzkumu. 

 

Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 4. veřejná soutěž 

předpokládá podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného 

projektu na cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství.  

V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant, interní či 

externí, který musí mít sídlo v České republice. V případě podniku musí být 

aplikační garant interní.  

 

Způsobilé náklady - osobní náklady, náklady na subdodávky (max. 20% CZV), 

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). 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 10 mil. Kč. 
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Míra podpory pro podnikatele:  

• maximálně 85 % na projekt  

 

Alokace na 4. veřejnou soutěž 315 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 10. října do 21. listopadu 2019.  

 

Vyhlášení výsledků nejpozději do 30. 4. 2020. 

 

 

 

126. VÝZVA MŽP – ZVÝŠENÍ PODÍLŮ 

MATERIÁLOVÉHO  

A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ 

ODPADŮ 

 
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají 

odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu 

a nakládání s odpady. Dotace získané v rámci této výzvy budou využity  

k podpoře a recyklace odpadů a nakládání s nimi.  Realizace je možná i na 

území hlavního města Prahy. 

 

 

Typy podporovaných projektů: 

• výstavba a modernizace sběrných dvorů 

• systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu 

• výstavba a modernizace třídících a dotříďovacích linek 

• výstavba a modernizace bioplynových stanic 

• výroba paliv z ostatních odpadů 

• výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských  

 kalů 

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů  

 nevhodných k materiálovému využití  

• výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů 

 

Výše dotace:  

• maximálně 85 % na projekt  
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Kdo může žádat: 

• Kraje a obce  

• Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby  

 podnikající 

• Organizační složky státu, státní podniky, státní organizace 

• Veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce 

• Městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace  

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový  

 

Alokace je stanovena vy výši 500 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 2. září do 3. února 2020. 

 

 

 

 

 

 

DOTACE NA ODBORNÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 

Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců patří ke klíčovým činnostem firem. 

Získejte dotaci až 6 mil. Kč v již probíhajícím programu na Podporu odborného 

vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II.) 

 

Podpořte svou konkurenceschopnost i pozici na trhu práce tím, že svým 

zaměstnancům umožníte další odborný růst v jejich oboru nebo změnu, 

navýšení či udržení jejich kvalifikace. Žádat o dotaci můžou podniky všech 

velikostí a OSVČ bez ohledu na oblasti podnikání či stáří. Podporu můžou získat 

pouze zaměstnanci pracující mimo území hlavního města Prahy (sídlo 

společnosti být v Praze může). 

 

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek (až do výše 198Kč/h) na úhradu 

mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců za dobu účasti na odborném 

rozvoji. 

 

Praktické využití projektu POVEZ II.: 

• akreditované, neakreditované odborné jazykové kurzy 

• obnovu a získání řidičských oprávnění  

• programování a obsluha CNC strojů 

• profesní průkazy 

• IT gramotnost a odborné kurzy IT  

• účetní, daňové a ekonomické kurzy 

• jakékoliv další technické dovednosti 
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Výše dotace:  

• 85 % hradí Úřady práce, 15% hradí zaměstnavatel  

 

Kdo může žádat: 

• všechny firmy bez ohledu na velikost podniku  

 

Alokace je stanovena vy výši 1,5 mld. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá do srpna 2020. 

 

 

 

 

 

 

OSMÉ KOLO PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA SE ZAMĚŘÍ NA 

PODPORU BOJE S KŮROVCOVOU 

KALAMITOU 
 

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro 8. kolo žádostí o podporu  

z Programu rozvoje venkova (PRV). Investice budou směřovat například na 

potlačení kůrovcové kalamity, do rozvoje potravinářských a lesnických podniků. 

Celkem je pro 8. kolo PRV přichystána alokace 1,6 mld. korun. Spuštěna bude 

také 16. Výzva OP Rybářství, ve které mohou rybáři získat 130 milionů korun.  

 

Prioritním úkolem nového kola PRV je boj s kůrovcem, proto je v něm spuštěna 

většina lesnických operací. Podmínky dotačního čerpání jsou upraveny tak, aby 

vlastníkům lesa usnadnily boj proti kůrovci. Ministerstvo podniklo kroky pro 

zjednodušení dotačních pravidel, aby byly pro žadatele méně administrativně 

náročné. 
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Dalších 130 milionů korun bude připraveno v OP Rybářství, tyto finanční 

prostředky mohou podniky využívat například na inovace svých podniků, 

investice do akvakultury nebo zpracování produktů.  

 

Žádosti o dotace budou moci zájemci posílat od 8. do 29. října 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.enovation.cz, člen AMSP ČR 

 

http://www.enovation.cz/

