
Monitoring dotačních příležitostí 
Č. 11 

Datum vydání: 13. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 

OP PIK – Aktuálně otevřené výzvy .................................................................... 3 

Připravované výzvy pro OP PIK ......................................................................... 5 

NUT - ELEKTROMOBILITA V. VÝZVA ..................................................................... 5 

NUT – DRUHOTNÉ SUROVINY V. VÝZVA .............................................................. 6 

NUT – AKUMULACE ENERGIE V. VÝZVA .............................................................. 7 

Další připravované dotační programy pro MSP .............................................. 7 

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND – NOVÁČCI ....................................... 8 

PRAŽSKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY ........................................................................ 9 

 

 

 
  

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností eNovation, s.r.o. 

 

 

www.enovation.cz 

 

 

http://www.enovation.cz/


 

 
2 

HORKÁ NOVINKA V OP PIK – ZVÝŠENÍ LIMITŮ PRO 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ  
Rádi bychom Vás informovali o pozitivní novince z Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ministerstvo 

průmyslu a obchodu se rozhodlo zvýšit limity pro výběrová řízení.  

 

Pokud se žadatel v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) vejde do limitu 2 miliony korun bez DPH  

(v případě zakázek na stavební práce 6 milionů Kč bez DPH), nově nebude 

muset realizovat výběrové řízení. Nový limit se nevztahuje na veřejné, 

sektorové, ani dotované (s více než 50% podporou) zadavatele. Pro tento 

okruh zadavatelů je limit 500 000 Kč. 

 

Čtyřnásobně zvýšený limit by měl vést k úbytku nutnosti komplikovaných  

a mnohdy zdlouhavých výběrových řízení a následných kontrol. Tímto 

krokem by mělo dojít k významnému snížení administrativní zátěže, zejména 

pro menší dotační projekty.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/2019/11/OPIK-7-web.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2019/11/OPIK-7-web.pdf
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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. Většinu z aktuálně otevřených dotačních 

programů jsme si detailně představili v minulých dílech dotačního monitoringu.  
 

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 

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/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/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/
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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 

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/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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Připravované výzvy pro OP PIK 

V minulých dílech Monitoringu dotačních příležitostí jsme si představovali 

připravované dotační programy z OP PIK. Nyní si představíme detailněji 

poslední z nich, dotační program Nízkouhlíkové technologie.  V prosinci se 

plánuje vyhlášení podprogramu Elektromobilita – slouží k pořízení 

elektromobilů a nabíjecích stanic pro podnikatelské účely, podprogramu 

Druhotné suroviny – slouží ke zpracování druhotných surovin za účelem 

dalšího využití a podprogram Akumulace energie.  

 

NUT - ELEKTROMOBILITA V. VÝZVA 

Plánujete obměnu svého vozového parku? Využijte dotační podporu na 

nákup osobních i užitkových elektromobilů včetně dobíjecích stanic pro 

vlastní potřebu. Podpora je možná pro Podporu můžou čerpat podniky 

všech velikostí, které mají provozovnu mimo území hlavního města Prahy.  

Míra podpory pro podnikatele: 

• 75 % pro malý podnik  

• 65 % pro střední podnik  

• 55 % pro velký podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí 50 tisíc  - do  

10 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 50 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 6. ledna do 28. května 2020. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 2. prosince 2019.1 

 

1 Jedná se aktuální informace, které se můžou změnit. V případě změny bude nové 

znění výzvy představeno v dalším vydání.  
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NUT – DRUHOTNÉ SUROVINY V. VÝZVA 

Získejte dotaci na získávání a recyklaci druhotných surovin. Zavádějte 

inovativní technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro 

další průmyslové využití z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, 

plastů, stavebních a demoličních odpadů). Případně získejte dotaci na 

nákup strojů, které Vám umožní vyrábět inovativní výrobky z druhotných 

surovin. 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• 45 % pro malý podnik  

• 35 % pro střední podnik  

• 25 % pro velký podnik  

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

 

Výše dotace:  

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

70 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 500 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 6. ledna do 28. května 2020. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 2. prosince 2019. 
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NUT – AKUMULACE ENERGIE V. VÝZVA 

Chcete zlepšit nakládání s energií? Získejte dotaci až 80 % na pořízení 

technologií zaměřených na akumulaci energie. Dotační program slouží ke 

zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, 

které se běžně v ČR neuplatňují.  
 

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  

5 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 50 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 6. ledna do 28. května 2020. 

 

Detailnější podmínky budou vyhlášeny 2. prosince 2019. 

 

Další připravované dotační programy pro MSP 

V minulém díle jsme si představili program Prostředí pro život od 

Technologické agentury ČR, nyní si představíme program TREND, 

konkrétněji podprogram 2- nováčci. Tento dotační titul slouží k nastartování 

výzkumu a vývoje v podnicích, které dosud nebyly aktivní ve výzkumně 

vývojových projektech. Dále si představíme Pražské inovační vouchery, ve 

kterých si můžou malé a střední podniky nakupovat expertní služby od 

výzkumných organizací nebo univerzit. Podnikům to umožní získat dotaci 

na testování jejich výrobků, diagnostiku případně návrhy nových systémů a 

konstrukčních řešení a jiné.  
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2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND – NOVÁČCI 

První veřejná soutěž programu TREND, která nedávno skončila, slavila mezi 

podnikateli velký úspěch. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto 

rozhodlo TREND více podpořit a plánovanou druhou soutěž vyhlásí ještě 

letos. O podporu můžou žádat i podniky na území hlavního města Prahy. 

 

Podprogram 2 – Nováčci v programu TREND je zaměřen na podporu 

podnikatelských subjektů, které ještě nemají příliš zkušeností s výzkumně 

vývojovými projekty. Cílem programu je tedy nastartování jejich výzkumně 

vývojových aktivit. Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který  

v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných 

veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje  

v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Projekty mohou být od 12 do 

maximálně 48 měsíců.  

 

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 80 % na projekt  

 

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 2. veřejnou soutěž 120 mil. Kč. 

 

Vyhlášení veřejné soutěže je naplánováno na 4. prosince 2019. 

 

Příjem žádostí probíhá od 5. prosince do 5. února 2020.  
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PRAŽSKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY 

Získejte dotaci od Magistrátu hlavního města Prahy na vznik a rozvoj 

spolupráce mezi výzkumným a podnikatelským sektorem. Cílem programu 

je rozšíření spolupráce za účelem zvýšení konkurenceschopnosti malých  

a středních firem z Prahy. Snahou je, aby pražské subjekty měly možnost 

využívat jak expertní, tak přístrojové zázemí výzkumných organizací. Malé a 

střední podniky tedy můžou nakupovat expertní služby od výzkumných 

organizací.  

 

Kdo může žádat o dotaci: 

• malé a střední podniky se sídlem v Praze 

• zúčastnit se mohou i start-upy (není třeba dokládat historii podniku) 

 

Míra podpory: 

• malý voucher (projekty do 500 tis. Kč) – 75 % z vynaložených výdajů 

(max. výše dotace: 375 tis. Kč) 

• velký voucher (projekty od 500 tis. Kč) – 50 % z vynaložených 

výdajů (max. výše dotace: 2 mil. Kč) 

 

Na co lze žádat: 

• měření, diagnostika, testování, analýzy, 

• návrhy nových systémů nebo unikátních konstrukčních řešení, 

• vývoj software, hardware, materiálu, zařízení, prototypu 

nebo funkčního vzorku, 

• optimalizace procesů, metod, parametrů, 

• design nových výrobků (průmyslový, produktový), 

• konzultace a poradenství pro inovace, 

• služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví aj. 

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

 

Alokace na tuto výzvu činí 183,33 mil. Kč 

 

Příjem žádostí probíhá od 21. října do 6. prosince 2019. 
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