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OP PIK – aktuálně otevřené výzvy 
 

Níže je uveden seznam vybraných vyhlášených dotačních výzev pro 

podnikatelské subjekty s otevřeným příjmem žádostí v rámci OP PIK.  

 

Program podpory Zaměření programu podpory 
Příjem 

žádostí 

Spolupráce – 

Technologické platformy 

– Výzva III 

Podpora rozvoje klastrů, technologických 

platforem a dalších typů kooperačních sítí 

10.06.2019 

– 

10.09.2019 

Inovační vouchery – 

Výzva IV 

Nákup poradenských, expertních 

a podpůrných služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací a certifikovaných 

zkušeben 

02.01.2019 

– 

30.06.2020 

Nízkouhlíkové 

technologie – Úprava 

bioplynu na biometan  

a jeho vtláčení do sítě – 

Výzva IV 

Zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

03.12.2018 

– 

 

30.09.2019 

Smart grids II – výzva V  

a Výzva VI  

Výstavba, posílení, modernizace 

a rekonstrukce vedení přenosové soustavy 

a transformoven (v souladu s konceptem 

chytrých sítí) 

08.10.2018 

– 

 

30.09.2019 

Úspory energie – 

Energeticky efektivní 

budovy – Výzva II  

Snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru 

16.07.2018 

– 

15.01.2020 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/
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TERMÍNY VÝZEV OP PIK - ZMĚNY 
Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo změny týkající se plánovaných 

výzev s termínem vyhlášení červen/červenec 2019. Z důvodu nedořešení 

modelů hodnocení a kritérií pro hodnocení bude vyhlášení prvních výzev 

v rámci OP PIK přesunuto na 16. 7. 2019. Posunutí vyhlášení výzev povede 

k zajištění efektivnější administrace žádostí o podporu. 

 

Níže jsou uvedeny výzvy, na které se změna týkající se termínu vyhlášení 

vztahuje. 

 

Program podpory Vyhlášení výzvy Příjem žádostí 

Spolupráce - Klastry - Výzva VI. 16. 7. 2019 

10. 7. 2019 

- 

26. 8. 2019 

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV. 16. 7. 2019 

1. 8. 2019 

- 

31. 3. 2020 

Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V. 16. 7. 2019 

3. 10. 2019 

- 

3. 3. 2020 

Poradenství – Služby pro MSP – Výzva I. 16. 7. 2019 

15. 7. 2019 

- 

15. 11. 2019 

Technologie – Průmysl 4.0 – Výzva X. 16. 7. 2019 

2. 9. 2019 

- 

2. 12. 2019 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V. 16. 7. 2019 

2. 9. 2019 

- 

31. 3. 2020 

Smart Grids I – LDS – výzva V. 16. 7. 2019 

1. 10. 2019 

- 

31. 3. 2020 

Úspory energie – Výzva V. 16. 7. 2019 

16. 9. 2019 

- 

30. 4. 2020 
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ÚSPORY ENERGIE - NOVÉ VÝZVY  
 

Blíží se termín vyhlášení výzev v rámci  Prioritní osy 3 OP PIK, které jsou 

zaměřeny na energeticky úsporná opatření. Již v polovině července, tedy 

16. 7. 2019 bude vyhlášena V. výzva v Programu Úspory energie, která nabízí 

rozšíření portfolia podporovaných CZ NACE. Dále v rámci Prioritní osy 3 budou 

ve výzvě Úspory energie podporovány úvěry. V neposlední řadě bude 

vyhlášena V. výzva Obnovitelné zdroje energie, v níž dojde k rozšíření 

podporovaných aktivit na úkor omezení příjemců pouze na malé a střední 

podniky. 

 

Výzva V. Úspory energie  

Velmi oblíbená výzva Úspory energie je zaměřena na podporu snížení 

energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Výzva stále podporuje 

modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách; 

modernizaci a zavádění systémů měření a regulace; modernizaci  

a rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie; dále je stále 

podporována modernizace soustav osvětlení budov a další aktivity spojené 

s energeticky úspornými opatřeními.  

 

Největší NOVINKY ve výzvě V. Úspory energie 

- Rozšíření podporovaných CZ NACE o cestovní ruch, dopravu a bytová 

družstva. 

- Podporovanými aktivitami budou nově zateplení budov, modernizace 

jejich technických systémů, instalace solárních a fotovoltaických panelů  

u turistických zařízení jako jsou hotely, lázně, restaurace, penziony apod. 

- Minimální výše dotace je navýšena na 500 tis. Kč, přičemž maximální výše 

zůstává nezměněna. 

- Výše výdaje na zpracování energetického posudku, projektové 

dokumentace a výběrového řízení se snižuje na 50, 40 a 30 % dle velikosti 

podniku (stále v režimu de minimis), přičemž byly odstraněny veškeré  limity 

maximální výše podpory. 

 

Výzva Úspory energie – úvěry 

Z důvodu zvýšeného zájmu o podporu snižování energetické náročnosti 

technologických procesů, v rámci nichž jsou pořizovány stroje, rypadla, bagry, 

vysokozdvižné vozíky, traktory a další, budou nově tato opatření podporována 

jen ve výzvě Úspory energie – úvěry. Velkou výhodou této výzvy je nižší 

administrativní zátěž a tím i dřívější vyhodnocení projektů. 
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Výzva V. Obnovitelné zdroje energie 

Cílem výzvy V. Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce 

pocházející z obnovitelných zdrojů. Hlavní podpora plyne do výstavby  

a rekonstrukce a modernizace zařízení s největší efektivitou a bez negativního 

vlivu na elektrizační soustavu. 

 

Největší NOVINKY ve výzvě V. Obnovitelné zdroje energie 

- V rámci výzvy V. OZE mohou žádat pouze malé a střední podniky, velké 

podniky jsou tedy z výzvy vyřazeny. 

- Podporovány budou nově aktivity spojené s výstavnou větrných elektráren, 

s instalací elektrických a plynových tepelných čerpadel a instalací 

solárních termických systémů. 

 

Níže jsou uvedena nejdůležitější data v rámci výzev, na které je nutné brát 

zřetel: 

- 16. 7. 2019 - Vyhlášení výzev V. Úspory energie a V. Obnovitelné zdroje 

energie 

- 16. 9. 2019 – 30. 4. 2020 - Příjem žádostí do výzvy V. Úspory energie 

- 2. 9. 2019 – 31. 3. 2020 - Příjem žádostí do výzvy V. Obnovitelné zdroje 

energie 

 

Kompletní přehled novinek v oblasti výzev PO3 - Úspory energie naleznete na 

stránkách MPO. 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/7/OPIK5_web.pdf
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PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE  
 

Průběžně stále běží IV. výzva programu Nízkouhlíkové technologie – Úprava 

bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě. Cílem programu je podpora 

projektů, jejichž výstupem bude rozšiřování moderních nízkouhlíkových 

technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zvýšení soběstačnosti ČR 

v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů. 

 

Současná čtvrtá výzva Nízkouhlíkových technologií – Úprava bioplnu na 

biometan bude otevřena do konce září 2019, na níž bude navazovat od  

1. října 2019 nová várka výzev v Programu Nízkouhlíkové technologie, avšak se 

zaměřením na elektromobilitu, akumulaci energie a druhotné suroviny. 

 

Výše podpory odpovídá rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem 

z investice. Od způsobilých nákladů je odečten provozní zisk, a to buď ex ante 

nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. Výše podpory je 

omezena minimální a maximální hranicí, přičemž minimální výše dotace je 

stanovena na 500 tis. Kč a maximální výše dotace je 35 mil. Kč.  

 

V rámci výzvy lze čerpat podporu na dlouhodobý hmotný majetek  

a dlouhodobý nehmotný majetek. Konkrétně se jedná o: 

- projektovou dokumentaci stavby; 

- inženýrské sítě; 

- technologii na úpravu biplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční 

sítě nebo plnění v rámci místní infrastruktury; 

- vedlejší rozpočtové náklady; 

- inženýrskou činnost ve výstavbě. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy, avšak stačí mít 

sídlo či registrovanou provozovnu mimo Prahu. 

 

Přesné znění této výzvy naleznete na stránkách API. 

https://agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-iv/
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NOVÝ FINANČNÍ NÁSTROJ PRO 

PODPORU START-UPŮ 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropským investičním 

fondem zahájilo realizaci nového finančního nástroje. Finanční nástroj je 

vytvořen na základě programu Rizikový kapitál OP PIK s cílem podpory 

start-upů. Nově vytvořený finanční nástroj má podobu investičních fondů, které 

podporují zejména společnosti ve fázi seed a start-up. 

 

Finanční nástroj pracuje se dvěma investičními fondy. V současnosti se jedná 

konkrétně o fond Nation 1 Fund a Lighthouse Ventures. Oba tyto fondy 

začínajícím podnikatelům, anebo podnikatelům v raných fázích, poskytují 

poradenství v rámci akceleračního programu a kapitálové investice do 

inovativních projektů, které však musí být realizovány na území České 

republiky. 

 

Jedná se o tzv. návratnou podporu, která má obdobnou podobu jako 

program MPO Expanze či Úspory energie, tedy finance jsou poskytovány ve 

formě zvýhodněných úvěrů či záruk poskytovaných prostřednictvím 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 

 

Hlavní VÝHODY finančního nástroje jsou: 

- návratnost vynaložených prostředků, 

- rychlé vyřízení žádosti, 

- nízká administrativní náročnost, 

- možnost opakovaného využívání a další. 

 

Nástroj je vhodný pro společnosti s nápadem a s inovativním přístupem 

k rozvoji. Konkrétní informace ohledně fondů a jejich zaměření lze nalézt přímo 

na stránkách fondů či Evropské investiční banky.  

 

Bližší informace o finančním nástroji lze nalézt na stránkách MPO. 

 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/7/OPIK5_web.pdf
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VYHLÁŠENÍ 24. VÝZVY SÍTĚ IraSME 
 

Ke konci června 2019 byla vyhlášena 24. výzva sítě IraSME, která bude 

otevřená do 25. září 2019. IraSME je síť národních programů výzkumu a vývoje 

koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií, síť 

nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. 

 

V rámci výzvy budou podpořeny projekty související s vývojem nových 

produktů, procesů nebo technických služeb, technologický vývoj od první 

myšlenky až po prototyp, který nebude převeden do výroby/prodeje,  

s významnými technickými riziky pro každého z partnerů projektu.  

Podání společného projektu do sítě IraSME se zahraničním partnerem je 

podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů 

národních/regionálních poskytovatelů dotace. 

 

Příjem žádostí je otevřen pro projekty s účastníky z minimálně dvou 

následujících zemí: 

- Belgie, 

- Kanada, 

- Německo, 

- Česká republika, 

- Lucembursko, 

- Rusko, 

- Turecko. 

 

Projekt musí respektovat veškeré podmínky VII. výzvy programu Aplikace 

včetně oprávněných žadatelů a způsobilých výdajů. Výdaje mezinárodních 

partnerů jsou hrazeny z příslušných národních programů a nemohou být 

zařazeny do projektu v rámci programu Aplikace. Z věcného hlediska musí 

žadatelé zajistit následující: 

- podání společného mezinárodního projektu do sítě IraSME, 

- podání žádosti o podporu do VII. Výzvy programu Aplikace. 

 

Výzva VII. Programu Aplikace bude vyhlášena v průběhu léta 2019. Veškeré 

bližší informace jsou tudíž navázány na Výzvu programu Aplikace, která bude 

k dispozici na stránkách API. 

 

 
 

https://agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/
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2. OTEVŘENÁ VÝZVA Z FONDU PRO 

BILATERÁLNÍ VZTAHY – EHP a Norsko 
 

V rámci tzv. Norských fondů lze nyní žádat v rámci výzvy z Fondu pro 

bilaterální vztahy mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou 

republikou. Výzva podporuje posílení bilaterálních vztahů, spolupráce  

a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění, přičemž na aktivitách se 

partneři podílejí společně. 

 

Konkrétně je program zaměřen na aktivity, které mají jasný bilaterální aspekt  

a které budou jasně sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem  

a Českou republikou. Důležitým aspektem je také skutečnost, že iniciativy 

nesmějí vytvářet zisk, tudíž veškeré aktivity musí být směřovány k obecně 

prospěšným činnostem přínosným pro společnost. 

 

V rámci Fondu lze podpořit následující aktivity: 

- workshopy, jednání, návštěvy, konference a semináře s tématem 

společného zájmu; 

- studijní cesty mezi zeměmi; 

- budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; 

- sběr dat, zprávy, studie a publikace; 

- kampaně, výstavy a propagační materiály; 

- technická spolupráce a výměna odborníků; 

- vysílání pracovníků a stáže. 

 

Co se týká způsobilých výdajů, jedná se například o cestovní a ubytovací 

výdaje spojené se studijními cestami či organizací seminářů, workshopů, stejně 

tak jako s vysíláním pracovníků. Dále jsou podporovány diety, odměny 

expertům, náklady na studie proveditelnosti, tlumočení, poplatky za externí 

poradenství a další nezbytné výdaje spojené přímo s bilaterální iniciativou. 

 

Výše grantu je omezena pouze maximální hranicí, která je stanovena na 

20 000 EUR, přičemž je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Financování bude 

příjemcům poskytováno ex-ante. 

 

Více informací o programu naleznete na stránkách MF ČR.  

 

 
 

http://www.efacz.com/ 

člen AMSP ČR 

https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2019/2-otevrena-vyzva-fondu-pro-bilateralni-v-2830

