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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Dubnové číslo dotačního monitoringu bude věnováno boji proti aktuální 

coronavirové krizi. V první části si představíme nástroje pro podnikatele, jak získat 

provozní financování podniku, pomocí úvěru COVID II od Českomoravské záruční  

a rozvojové banky. Představíme si také program ANTIVIRUS, který slouží k udržení 

zaměstnanosti v podnicích, které jsou zasaženy současnou krizí.  

 

Dále bychom Vás také chtěli informovat o nových dotačních titulech z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zaměřených na boj proti 

COVID-19. Detailně si představíme program Technologie COVID a Inovační vouchery 

COVID. Souhrnné informace k programům naleznete níže v článku. 

 

V neposlední řadě si představíme také programy od Ministerstva průmyslu  

a obchodu, které vyhlásilo program Czech Rise Up a program The Country for the 

Future. Oba tyto programy jsou určeny k vývoji nových inovativních prostředků, v boji 

nebo mírněný dopadů této krize a jejich následnému uplatnění v praxi.  

 

 

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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PROGRAM ANTIVIRUS – PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 

 

Na ministerstvu práce a sociálních věcí vznikl nový program ANTIVIRUS, který si klade 

za cíl zmírnit negativní dopady COVID 19 na zaměstnanost v ČR. V tomto programu 

je možné částečně kompenzovat celkové mzdové náklady v podobě náhrad mezd 

náležející zaměstnancům za dobu překážek vyvolaných karanténou, mimořádnými 

opatřeními, krizovými opatřeními atd.  

 

Režimy programu: 

a) Nucené omezení provozu a karanténa – v případě uzavření či omezení provozu 

v důsledku mimořádných nařízení vlády a na případy, kdy zaměstnanec nemohl 

vykonávat svou práci z důvodu nařízení karantény.  

b) Související hospodářské potíže – tento režim se vztahu pro případy, kdy 

zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z důvodů absence 

klíčové části jeho zaměstnanců nebo je nucen omezit provoz kvůli nedostatku 

vstupních dodávek (suroviny, polotovary, služby). Případně v situaci, kdy  

se významně omezila poptávka po jejich výrobcích či službách. 

Pro koho je program určen: 

• podniky všech velikostí 

 

Na co lze žádat dotaci: 

• mzdové náklady včetně odvodů – pouze hlavní pracovní poměr, nesmí se jedna 

o DPP a DPČ 

 

Výše podpory: 

• Pro režim A – výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů.  Maximální 

měsíční výše příspěvků na jednoho zaměstnance je 39 000 Kč.  

• Pro režim B – výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů.  Maximální 

měsíční výše příspěvků na jednoho zaměstnance je 29 000 Kč.  

 

 

Příjem žádostí probíhá od 6. dubna 2020.   

 

Období uznatelnosti nákladů je od 12. března do 30. dubna 2020 (očekává se 

protažení i na květen 2020). 

 

 

 

 

 



 

 
4 

ÚVĚR COVID II 
 

Cílem nových opatření připravených Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ve 

spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB) je usnadnit 

přístup k provoznímu financování OSVČ a MSP, jejichž ekonomické aktivity jsou 

omezeny v důsledku výskytu coronavirové nákazy a souvisejících preventivních 

opatření. 

Pro koho je program určen: 

• malé a střední podniky – mimo území hlavního města Prahy  
 

 

Výše úvěru: 

• 10 tisíc Kč – 15 mil. Kč; 

• záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru; 

• finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč; 

• doba ručení až 3 roky. 

 

 

Způsobilé výdaje: 

• Náklady na mzdy a energie; 

• Platby za nájemné; 

• Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur; 

• Předfinancování pohledávek; 

• Pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.  

 

 

První kolo příjmu žádostí do programu COVID II bylo pozastaveno 3. dubna. Další kolo 

bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu. Připravuje se 

vyhlášení programů COVID Praha a COVID III. Program COVID Praha vyhlásí ČMZRB  

v týdnu od 20. dubna 2020. Program COVID III pro podniky nad 250 zaměstnanců 

bude vyhlášen na přelomu dubna a května. Úvěry budou poskytovat spolupracující 

komerční banky a ČMZRB bude za ně vystavovat záruky. Bližší informace k programu 

budou zveřejněny na www.cmzrb.cz v nejbližších dnech.  

 

http://www.cmzrb.cz/
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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 

Inovační vouchery - COVID 

16. 04. 2020 

- 

29. 05. 2020 

nákup poradenských, expertních 

a podpůrných 

služeb v oblasti inovací  

od výzkumných organizací 

a certifikovaných zkušeben  

za účelem boje proti COVID 

Technologie - COVID 

27. 04. 2020 

- 

29. 05. 2020 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení pro MSP v boji proti 

COVID 

Partnerství znalostního transferu - 

Výzva VI. 

01. 04. 2020 

- 

10. 09. 2020 

partnerství mezi organizací pro 

výzkum a šíření znalostí a malým  

a středním podnikem za účelem 

transferu odborných znalostí 

Služby infrastruktury - Výzva VII. 

20. 03. 2020 

- 

30. 08. 2020 

poskytování služeb inovativním 

podnikům - MSP - rozšíření 

inovační infrastruktury 

Vysokorychlostní internet - Výzva 

IV. 

04. 06. 2020 

- 

05. 08. 2020 

modernizace, rozšiřování  

a budování sítí pro 

vysokorychlostní internet. 

Technologie pro začínající 

podniky - výzva XI. 

09. 03. 2020 

- 

25. 05. 2020 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení pro začínající podniky  

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 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xi-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/
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/
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Úspory energie v SZT – Výzva IV 

08. 01. 2020 

- 

01. 03. 2021 

rekonstrukce a rozvoj soustav 

zásobování teplem, zavádění  

a zvyšování účinnosti systémů 

výroby elektřiny a tepla 

Proof of Concept – Výzva III 

29. 11. 2019 

- 

20. 04. 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 

Smart grids I – Výzva V 

01. 10.2019 

- 

30. 04. 2020 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti 

dodávek elektřiny konečným 

zákazníkům 

Obnovitelné zdroje energie – 

Výzva V 

02. 09. 2019 

- 

30. 04. 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 

- 

30. 04. 2020 

komplexní rekonstrukce  

a následné technologické 

vybavení zastaralých, prostorově 

a technicky nevyhovujících budov 

v oblasti cestovního ruchu 

Úspory energie – Výzva V 

16. 09. 2019 

- 

29. 05. 2020 

snížení energetické náročnosti 

podnikatelských provozů, výměna 

technologií za energeticky 

úspornější  

Inovační vouchery 

– Výzva IV 

02. 01. 2019 

- 

30. 06. 2020 

nákup poradenských, expertních 

a podpůrných 

služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací 

a certifikovaných zkušeben 

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/
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/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PRO OP PIK V BOJI PROTI COVID 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme plánované výzvy 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které mají 

za cíl bojovat proti krizi související s COVID 19. Konkrétně se jedná o program 

Technologie COVID a Inovační vouchery COVID. Technologie COVID slouží k pořízení 

strojů či technologického vybavení, které bude sloužit k výrobě ochranných 

prostředků, likvidaci infekčního odpadu apod. Inovační vouchery COVID umožňují 

získat dotaci na nákup poradenských, expertních či podpůrných služeb od 

výzkumných ústavů, univerzit či certifikovaných laboratoří, v oblasti inovací 

zaměřených na boj proti COVID.   

INOVAČNÍ VOUCHERY COVID 19 

Vyvíjíte inovativní výrobek v boji proti coronaviru? Využijte programu Inovační 

vouchery COVID, v tomto programu je možné získat podporu na spolupráci  

či inovaci nového výrobku, ověření funkčnosti prototypu či jeho následnou 

certifikaci.  

 

Pro koho je program určen: 

• Malé a střední podniky  

 

Na co lze žádat dotaci: 

• poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, 

diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, 

výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních 

konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, 

prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním 

nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností 

výrobků, služeb, metod, parametrů, apod. 

Míra podpory pro podnikatele: 

• míra podpory je 50 nebo 85 % ze způsobilých výdajů 

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný  

 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 50 tis. Kč 

do maximální výše 1 mil. Kč.  

 

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 16. 4. 2020. 
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TECHNOLOGIE COVID  

Plánujete pořízení nových strojů nebo nových technologií určených pro boj 

s coronavirem? Získejte dotaci 50 % na nákup nových strojů určených pro výrobu 

zdravotnických prostředků nebo pro likvidaci infekčního odpadu. Program je určen 

pro malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců), které mají provozovnu mimo 

území hlavního města Prahy.  

 

Cílem výzvy Technologie COVID je podporovat růst a posilování 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souvislosti s přímým bojem proti 

coronavirové infekci a z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího 

šíření. Podporovány budou projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti 

dalšímu šíření coronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických 

zařízení a vybavení.  

 

Pro koho je program určen: 

• Malé a střední podniky  

 

Na co lze žádat dotaci:  

• nákup nových strojů, technologického zařízení a vybavení  

  

Míra podpory pro podnikatele: 

• míra podpory je 50 % pro malé a střední podniky  

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 250 tisíc do 20 mil. Kč.  

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný 

 

Alokace na tuto výzvu činí 300 mil. Kč.  

 

Předpokládané datum vyhlášení výzvy je 14. 4. 2020. 

 

Příjem žádostí je plánován od 27. 4. do 29. 5. 2020.  
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DALŠÍ PROGRAMY NA BOJ PROTI COVID 19  

Ministerstvo průmyslu a obchodu v reakci na současnou krizi okolo coronaviru 

vyhlásilo dva nové dotační tituly. Prvním z nich je program Czech Rise Up, který slouží 

k rychlému dovyvinutí inovativních řešení v boji proti COVID 19 nebo také ke 

zkapacitnění výroby dezinfekčních či ochranných prostředků. Druhým programem je 

The Country for the Future, který slouží k zavádění procesních a organizačních inovací 

v souvislosti s bojem proti COVID 19.  

PROGRAM CZECH RISE UP 

 

Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci 

s bojem proti coronavirové infekci označované jako COVID-19, a to včetně opatření 

na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této krize. Program je 

určen pro podniky všech velikostí, žádat můžou i společnosti, které mají provozovny 

v Praze.  

Snahou je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, 

které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora 

vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných pomůcek 

nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek. 

 

Pro koho je program určen: 

• podniky všech velikostí 

 

Způsobilé výdaje: 

• mzdové náklady 

• náklady na materiál  

• náklady na nákup nezbytných služeb 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• míra podpory na projekt se pohybuje od 50-90 % 

 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný 

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 500 tisíc do 5 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 2. dubna 2020.  
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2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU -  THE COUNTRY FOR 

THE FUTURE 

Tato veřejná soutěž je tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou 

inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která 

mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti COVID 19, či obdobné budoucí 

zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci. 

 

Podporované aktivity: 

a) Inovace postupu – procesu výroby – regulace a nastavování procesu výroby, 

robotizace, efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálu atd. 

b) Inovace organizační – například: inovované metody logistiky, automatizovaná 

zpětná vazba na dodavatele, integrovaný informační systém umožňující řízení 

celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase, nový nebo 

zdokonalený systém prodeje, manažerské informační systémy ERP/CRM. 

 

Pro koho je program určen: 

• malé a střední podniky  

 

Způsobilé výdaje: 

• osobní náklady; 

• náklady na odpisy strojů, náklady na poznatky a patenty; 

• náklady na smluvní výzkum; 

• náklady na materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek; 

• režijní náklady do 25 %; 

• náklady související s inovací produktů, jimž je přizpůsobován výrobní postup; 

• investice de minimis – dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek; 

• náklady na přípravu žádosti. 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• podpora je poskytována ve výši 50 %, na náklady v režimu de minimis až 100 %. 

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace ve výši do 25 mil. Kč na projekt  

 

Systém sběru žádostí:  

• kolový 

 

Příjem žádostí je naplánován od 3. 4. do 15. 5. 2020.  

  

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 


