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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V březnovém čísle dotačního monitoringu si představíme dotační program 

Vysokorychlostní internet. Dále si představíme předběžný harmonogram pro 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 

2020. V předběžném harmonogramu jsou zahrnuty veškeré výzvy v OP PIK, 

nicméně některé dotační programy budou vyhlášeny pouze v závislosti na 

objemu vyčerpaných prostředků v jednotlivých programech. Jednotlivé 

programy si budeme detailněji představovat v dalších dílech dotačního 

monitoringu.  Dále Vás budeme informovat o mimořádné podpoře pro MSP 

z důvodu koronavirové infekce.  

 

Dále bychom Vás chtěli informovat o pozitivní zprávě z OP PIK. Alokace 

v programu Marketing IV. byla navýšena na 60 mil. Kč, což umožní získat 

financování pro větší množství projektů.  

 

V minulém díle jsme si představili harmonogram Technologické agentury ČR, 

dnes se detailněji zaměříme na dva z nich, konkrétně se jedná  

o program Doprava 2020+ a program Trend pro Technologické lídry.  

 

 

 

Další informace z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost jsou k dispozici v novém vydání Informačního 

zpravodaje OP PIK 2014–2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/02/opik-9-web.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/02/opik-9-web.pdf
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ÚVĚR COVID  

 

Rádi bychom Vás informovali, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve 

spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), 

připravilo mimořádnou pomoc pro podnikatele v podobě Úvěru COVID. Tento 

program má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům 

k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny 

v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. 

 

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě 

zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. 

Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 

roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr 

může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo 

nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní 

náklady a výdaje. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným 

předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky. Žádosti lze podávat 

na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020. Žadatel o zvýhodněný Úvěr COVID 

bude moci získat toto bezúročné financování, pokud u něj došlo k opoždění 

plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů 

z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce. 

 

Bližší informace k programu Úvěr COVID připravuje Českomoravská záruční  

a rozvojová banka a v nejbližších dnech budou k dispozici na jejich stránkách.  

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/
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OP PIK – SEZNAM OTEVŘENÝCH VÝZEV  

Níže je výčet aktuálně otevřených výzev v roce 2020 v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

 

Program podpory 
Příjem 

žádostí 
Zaměření programu podpory 

Vysokorychlostní internet - Výzva IV 

04. 06. 2020          

-                     

05. 08. 2020 

rozšíření či vybudování infrastruktury 

umožňující přístup  

k vysokorychlostnímu internetu 

Technologie pro začínající podniky  

- Výzva XI 

09. 03. 2020          

-                    

25. 05. 2020 

pořízení nových strojů, technologických 

zařízení a vybavení  

Nízkouhlíkové technologie – 

Elektromobilita – Výzva V 

06. 01. 2020 

- 

28. 05. 2020 

pořízení elektromobilů a nabíjecích 

stanic  

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace 

energie – Výzva V 

06. 01. 2020 

- 

28. 05. 2020 

inovativní projekty na zavádění 

technologií akumulace energie 

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné 

suroviny – Výzva V 

06. 01. 2020 

- 

28. 05. 2020 

zavádění nových technologií  

v oblasti nakládání energií  

a druhotných surovin 

Úspory energie v SZT – Výzva IV 

08. 01. 2020 

- 

14. 12. 2020 

rekonstrukce a rozvoj soustav 

zásobování teplem, zavádění  

a zvyšování účinnosti systémů výroby 

elektřiny a tepla 

Proof of Concept – Výzva III 

29. 11. 2019          

-                    

20. 03. 2020 

aktivity směřující k ověření aplikačního 

potenciálu nových výsledků výzkumu  

a vývoje 

Úspory energie – Fotovoltaické systémy 

s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – 

Výzva III 

13. 01. 2020          

-                      

31. 08. 2020 

pořízení fotovoltaických panelů  

a akumulace 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xi-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xi-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-iii-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
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AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO OP PIK 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme program,  

na budování sítí vysokorychlostního internetu V minulém týdnu byl vyhlášen 

program Vysokorychlostní internet, kde je možné získat až 75 % podporu bez 

ohledu na velikost podniku. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury 

sítí nové generace.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
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VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET IV. VÝZVA 

 

Plánujete výstavbu moderních sítí pro vysokorychlostní internet? Získejte 

dotaci až 75 % na výdaje spojené s výstavbou a modernizací. Podmínkou je 

pokrytí tzv. „bílých míst“, jedná se o lokality, kde není vysokorychlostní přístup 

k internetu zajištěn, a není pravděpodobné, že by byl zajištěn tržními 

mechanismy.   

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

• modernizace, respektive rozšíření stávající infrastruktury pro; 

vysokorychlostní internet s využitím optických prvků; 

• zřizování nových sítí, z části nebo plně z optických vedení, umožňující; 

přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; 

• vytváření aktivní či pasivní infrastruktury.  

 

Na co lze žádat dotaci: 

• výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury; 

• výdaje na aktivní prvky sítě NGA (moderní vyspělé sítě); 

• stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury; 

• nákup existující fyzické infrastruktury, při splnění podmínky, že cena 

infrastruktury nepřesáhne 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• míra podpory je až 75 % bez ohledu na velikost podniku 

 

Systém sběru žádostí:  

• kolový 

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 0,5 mil. Kč 

do maximální výše 200 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 1 500 mil. Kč.   

 

Příjem žádostí probíhá od 4. června do 5. srpna 2020. 
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PRO OP PIK  

Rádi bychom Vám představili předběžný harmonogram Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2020. 

Některé z programů budou vyhlášeny ve vazbě na vyčerpané finanční 

prostředky. V tomto čísle si detailněji představíme, program Marketing, který 

slouží k prezentaci malých a středních firem na zahraničních veletrzích.  

 

Program podpory 
Vyhlášení 

výzvy  

Zahájení 

příjmu 

žádostí 

Ukončení 

příjmu 

žádostí 

Zaměření programu 

podpory 

Technologie pro začínající 

podniky - Výzva XI. 
17.02.2020 09.03.2020 25.05.2020 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení pro začínající 

podniky  

Vysokorychlostní internet  

- Výzva IV. 
04.03.2020 04.06.2020 05.08.2020 

modernizace, rozšiřování  

a budování sítí pro 

vysokorychlostní internet. 

Vysokorychlostní internet  

- Výzva III. Tvorba DTM  

- veřejnoprávní subjekty  

16.03.2020 16.04.2020 16.09.2020 
tvorba digitálních 

technických map 

Vysokorychlostní internet 

 - Výzva III. Tvorba DTM krajů 
16.03.2020 16.04.2020 16.09.2020 

tvorba digitálních 

technických map 

Služby infrastruktury - Výzva VII. 18.03.2020 20.03.2020 30.08.2020 

poskytování služeb 

inovativním podnikům  

- MSP 

Služby infrastruktury - Výzva II.  

- ITI Ostrava 
18.03.2020 20.04.2020 02.03.2021 

poskytování služeb 

inovativním podnikům  

- MSP 

Partnerství znalostního transferu 

- Výzva VI. 
25.03.2020 01.04.2020 10.09.2020 

partnerství mezi 

organizací pro výzkum  

a šíření znalostí a malým  

a středním podnikem 

 za účelem transferu 

odborných znalostí 

Spolupráce - Klastry - Výzva VII. 15.05.2020 22.05.2020 25.09.2020 

podpora rozvoje 

inovačních sítí mezi 

podnikatelskými subjekty  

a výzkumnou sférou.  

Nízkouhlíkové technologie – 

Výzva V. - úprava bioplynu na 

biometan a jeho vtlačení do sítě  

08.06.2020 22.06.2020 30.11.2020 

zavádění nových 

technologií v oblasti 

nakládání energií  

a druhotných surovin 

Služby infrastruktury -  Výzva II.   

ITI Plzeň  
10.06.2020 17.06.2020 10.02.2021 

poskytování služeb 

inovativním podnikům  

- MSP 
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Potenciál - Výzva II - ITI Plzeň 18.06.2020 18.06.2020 30.09.2021 

vybudování či rozšíření 

zázemí pro vlastní 

výzkum a vývoj  

Proof of Concept - Výzva IV. 18.06.2020 25.06.2020 30.09.2020 

aktivity směřující  

k ověření aplikačního 

potenciálu nových 

výsledků výzkumu  

a vývoje 

Technologie - Výzva III - ITI. 

Ostrava 
30.06.2020 28.08.2020 30.11.2021 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení 

Inovační vouchery - Výzva V 01.07.2020 15.07.2020 30.06.2021 

nákup poradenských, 

expertních a podpůrných 

služeb v oblasti inovací  

od výzkumných 

organizací 

a certifikovaných 

zkušeben 

Potenciál - Výzva VII. 21.08.2020 04.09.2020 23.11.2020 

vybudování či rozšíření 

zázemí pro vlastní 

výzkum a vývoj  

Aplikace - Výzva VIII. 01.09.2020 14.09.2020 15.12.2020 

podpora průmyslového 

výzkumu  

a experimentálního 

vývoje. Slouží především  

k pokrytím výdajů na 

výzkumné pracovníky 

Inovace - Inovační projekt - 

Výzva VIII. 
29.09.2020 15.10.2020 29.01.2021 

pořízení nových 

výrobních technologií,  

za účelem převedení 

výzkumu a vývoje  

do výroby a na trh 

Nízkouhlíkové technologie – 

Elektromobilita – Výzva VI. 
01.09.2020 14.09.2020 25.11.2020 

pořízení elektromobilů  

a nabíjecích stanic  

Nízkouhlíkové technologie – 

Akumulace energie – Výzva VI. 
01.09.2020 14.09.2020 25.11.2020 

inovativní projekty na 

zavádění technologií 

akumulace energie 

Nízkouhlíkové technologie – 

Druhotné suroviny – Výzva VI. 
01.09.2020 11.09.2020 21.12.2020 

zavádění nových 

technologií v oblasti 

nakládání energií  

a druhotných surovin 

Obnovitelné zdroje energie  

- Výzva VI. 
14.09.2020 14.09.2020 07.01.2021 

výstavba a instalace OZE 

jako jsou větrné 

elektrárny, malé vodní 

elektrárny, solární 

termické systémy  

a plynová tepelná 

čerpadla atp. 
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Smart Grids I - Výzva VI.  

- distribuční sítě  
01.10.2020 15.10.2020 25.02.2021 

zlepšení kvality, 

spolehlivosti, bezpečnosti  

a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným 

zákazníkům 

Technologie pro začínající 

podniky - Výzva XII. 
12.10.2020 14.12.2020 12.05.2021 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení pro začínající 

podniky  

ICT a sdílené služby -  Výzva VI. 

Digitální podnik 
12.10.2020 14.12.2020 15.03.2021 

Pořízení ICT produktů  

a služeb (např. investice 

do SW, HW a ostatních 

strojů a zařízení s ICT 

přímo souvisejících, 

anebo využívání ICT 

řešení poskytovaných 

formou služeb včetně 

služeb expertního 

poradenství pro návrh, 

implementaci  

a řízení ICT v organizaci 

včetně provázaných 

procesů) 

Poradenství - Výzva II. - 

Poradenské služby pro MSP 
13.10.2020 27.10.2020 26.02.2021 

poradenské služby pro 

MSP, které budou 

zacíleny na získání 

certifikátů potřebných pro 

podnikání (certifikace 

výrobků, procesů, 

systémů řízení atd.) 

Partnerství znalostního transferu 

- Výzva VII. 
16.11.2020 23.11.2020 15.03.2021 

partnerství mezi 

organizací pro výzkum  

a šíření znalostí a malým  

a středním podnikem  

za účelem transferu 

odborných znalostí 

Technologie - Výzva XIII. 23.11.2020 25.01.2021 26.04.2021 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení 

Rizikový kapitál (FN)- Výzva I.  březen březen  2023 

umožňuje získat podporu 

na kapitálové investice  

do projektů žadatelů 

zaměřených na založení  

a rozvoj podniků  

s inovačním potenciálem 
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Nemovitosti - Výzva III.  

 - finanční nástroj ITI Ostrava 
říjen  říjen 2023 

komplexní rekonstrukce  

a následné technologické 

vybavení zastaralých, 

prostorově a technicky 

nevyhovujících budov na 

moderní podnikatelské 

objekty 

Vysokorychlostní internet - Výzva 

V. 

bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

Modernizace, rozšiřování  

a budování sítí pro 

vysokorychlostní internet. 

Nemovitosti - Výzva VI.  červen 
bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

komplexní rekonstrukce  

a následné technologické 

vybavení zastaralých, 

prostorově a technicky 

nevyhovujících budov  

na moderní podnikatelské 

objekty 

Poradenství - Výzva II.  

- Poradenské služby pro MSP 
červen 

bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

poradenské služby pro 

MSP, které budou 

zacíleny na získání 

certifikátů potřebných pro 

podnikání (certifikace 

výrobků, procesů, 

systémů  

řízení atd.) 

Marketing: interní projekt  

- Výzva II.  
červen 

bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 
bude upřesněno 

Úspory energie - Výzva VI. 
bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

snížení energetické 

náročnosti 

podnikatelských provozů, 

výměna technologií za 

energeticky úspornější  

Marketing - Výzva V. červen 
bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

podpora pro MSP  

v nacházení nových trhů  

- prostřednictvím účasti 

podniků na zahraničních 

výstavách a veletrzích 

Školící střediska - Výzva IV. červen 
bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

výstavba a rozvoj 

školících středisek včetně 

vybavení  

Nemovitosti - Výzva VI. 

 - (nutné hlídat zdroj peněz - část 

fixována na uhelné regiony) 

červenec 
bude 

upřesněno 

bude 

upřesněno 

komplexní rekonstrukce  

a následné technologické 

vybavení zastaralých, 

prostorově a technicky 

nevyhovujících budov  

na moderní podnikatelské 

objekty 
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MARKETING V. VÝZVA 

Účastníte se zahraničních veletrhů a výstav? Získejte dotaci z dotačního titulu 

Marketing, který hradí malým a středním firmám účast na zahraničních veletrzích  

a výstavách.    

 

Hlavním cílem programu je pomoci malým a středním podnikům v jejich mezinárodní 

expanzi za pomoci účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Lze čerpat  

na výdaje spojené s účastí a vystavováním na veletrhu. Nelze čerpat dotaci obecně 

na reklamu, PR či marketing na daném trhu.  

 

Na co lze žádat dotaci:  

• poplatky spojené s účastí na výstavě či veletrhu;  

• pronájem výstavní plochy; 

• doprava vystavovaných exponátů, stánků a dalšího vybavení;  

• služby spojené s provozem stánku a jeho demontáží;  

• další výdaje spojené s účastí na veletrhu.  

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• míra podpory je 50 % pro malé a střední podniky  

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 200 tisíc do 4 mil. Kč.  

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžná 

 

Alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč.  

 

Vyhlášení dotačního programu je plánováno na červen roku 2020. O detailnějších 

podmínkách Vás budeme informovat. 

PROGRAMY OD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR  

V minulém díle dotačního monitoringu jsme si představili harmonogram 

veřejných soutěží pro rok 2020 od Technologické agentury. Jak jsme slíbili, tak 

plníme, dnes si představíme dva programy pro aplikovaný výzkum. Prvním 

z nich bude Doprava 2020+, tento program se zaměřuje na výzkum v oblasti 

dopravních systémů, infrastruktury atd. Dalším programem, bude velmi 

oblíbený program Trend pro Technologické lídry.  
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2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DOPRAVA 2020+  

 

Program Doprava 2020+ je zaměřen na podporu výzkumně vývojových 

činností v celém dopravním systému, pokrývá všechny druhy dopravy,  

tj. pozemní, letecké i vodní, včetně dopravní infrastruktury a všech dopravních 

prostředků.  

 

Cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat 

společenské potřeby a současně bude akcelerovat technologický rozvoj 

České republiky v oblasti dopravy.  

 

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 

 

Vyhlášení veřejné soutěže je naplánováno na 8. dubna 2020. 

 

Příjem žádostí probíhá od 9. dubna do 10. června 2020.  
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3. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU TREND  

– TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI 

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména  

na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením 

jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše  

v globálních hodnotových řetězcích. 

 

Podprogram 3 – Technologičtí lídři v programu TREND je zaměřen na podporu 

podnikatelských subjektů, které již mají zkušenosti s realizací vlastního výzkumu 

a vývoje. Program bude zaměřen na následující oblasti: 

 

- výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, 

nanotechnologie, průmyslové biotechnologie); 

- digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá 

inteligence); 

- kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita). 

 

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 70 % na projekt  

 

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 3. veřejnou soutěž 1 mld. Kč. 

 

Vyhlášení veřejné soutěže je naplánováno na 29. dubna 2020. 

 

Příjem žádostí probíhá od 30. dubna do 17. června 2020.  

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 


