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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V červnovém díle dotačního monitoringu si představíme aktuální pomoc pro 

podniky, které byly bezprostředně zasaženy krizí související s COVID - 19. V první části 

si představíme nástroje pro podnikatele, jak získat provozní financování podniku, 

pomocí záruk v programu COVID III od Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

Dále si představíme nový program z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu,  

a to program COVID – NÁJEMNÉ.  

 

Dále detailněji představíme plánovanou výzvu v programu Potenciál. V tomto 

programu můžou čerpat podniky všech velikostí na výstavbu či rozšíření výzkumně 

vývojových center.  Podniky můžou čerpat jak na technologické vybavení, tak  

na pořízení pozemků či stavební úpravy.  

 

Novinkou budou také dotační možnosti v Programu rozvoje venkova. Pro výrobce 

potravin a zemědělské podniky je možné čerpat na modernizaci výroby či zavádění 

nových výrobků na trh.  

 

 

 

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/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
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COVID - NÁJEMNÉ 

 

Program je určený pro podnikatele postižené celosvětovým šířením onemocnění 

COVID-19. „COVID – Nájemné“ si klade za cíl zmírnit negativní dopady způsobené 

koronavirem na podnikatele v České republice formou částečné podpory – dotace 

na náklady spojené s platbou nájemného. Alokace pro tento program je 5 mld. Kč.  

Cílem programu je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní 

podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách  

na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých 

mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena 

schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Spuštění se předpokládá kolem 20. 6. 2020, kdy 

budou zveřejněny i detailní podmínky. 

 

Podmínky poskytnutí podpory: 

• Poskytnutí slevy ve výši 30 % pronajímatelem z ceny nájmu na období měsíců 

dubna, května a června 2020 (přípustné je, že byla před podáním žádosti 

uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem 

o podporu). 

• Uhrazení 20 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců 

duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné 

nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 

30. 6. 2020.  

• K pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost.  

• Na způsobilé výdaje podpořené z tohoto Programu není možné získat jinou 

podporu v rámci rozhodného období, kterým je duben, květen a červen 2020. 

• Podpora se poskytuje od vyhlášení výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději 

do 31. prosince 2020. 

 

Forma a výše podpory: 

• Podpora je poskytována nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen 

roku 2020 v případě, že podnikateli byl zakázán prodej zboží a služeb  

v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.  

• Žadatel může předložit pouze jednu žádost za stejnou provozovnu. 

• Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % měsíčního nájemného za 

období měsíců duben, květen a červen 2020. 

• V případě, že se k nájemnému účtuje DPH, nejedná se o způsobilý výdaj a nelze 

na něj čerpat podporu. Výše podpory dle znění tohoto Programu se vždy 

vypočítává bez příslušné sazby DPH. 
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• Maximální míra podpory je 10 mil. Kč.  

 

ZÁRUČNÍ PROGRAM COVID III 
 

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk k provozním bankovním úvěrům 

podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny  

v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. 

Pro koho je program určen: 

• Žádat mohou OSVČ a podniky do 500 zaměstnanců  

Výše úvěru: 

• Podpora je poskytována formou zvýhodněných úvěrů. Na jeden projekt může 

být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr. 

• Výše úvěru: max. 50 mil. Kč 

 

a) podniky do 250 zaměstnanců 

• Provozní úvěr až do výše 90 % jistiny, nejvýše však 45 mil. Kč 

• Délka ručení: maximálně 3 roky 

 

b) podniky od 250 do 500 zaměstnanců 

 

• Provozní úvěr až do výše 80 %, nejvýše však 40 mil. Kč 

• Délka ručení: maximálně 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  

 

Alokace je plánována na 150 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí je již spuštěn. Více informací zde: 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/.  
 

 

 

 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
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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  

17. 04. 2020 

- 

31. 12. 2020 

nákup poradenských, 

expertních a 

podpůrných 

služeb v oblasti inovací 

od výzkumných 

organizací 

a certifikovaných 

zkušeben za účelem 

boje proti COVID 

Vysokorychlostní internet – Výzva III. – Vznik 

a rozvoj DTM krajů  

15. 05. 2020 

- 

16. 04. 2021 

rozšíření infrastruktury 

umožňující 

vysokorychlostní přístup 

k internetu (přístupové 

sítě nové generace) 

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. 

Nízkouhlíkové technologie – 

Elektromobilita – Výzva V  

06. 01. 2020 

- 

28. 06. 2020 

pořízení elektromobilů  

a nabíjecích stanic 

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace 

energie – Výzva V  

06. 01. 2020 

- 

28. 06. 2020 

inovativní projekty  

na zavádění technologií 

akumulace energie 

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné 

suroviny – Výzva V  

06. 01. 2020 

- 

28. 06. 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/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
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/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 

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. 06. 2020 

zlepšení kvality, 

spolehlivosti, bezpečnosti 

a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným 

zákazníkům 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V  

02. 09. 2019 

- 

30. 06. 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. 06. 2020 

komplexní rekonstrukce  

a následné 

technologické vybavení 

zastaralých, prostorově  

a technicky 

nevyhovujících budov 

v oblasti cestovního 

ruchu 

Úspory energie – Výzva V  

16. 09. 2019 

- 

30. 06. 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/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/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/
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PŘIPRAVOVANÁ VÝZVA PRO OP PIK  

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme staronový program Potenciál. 

V tomto programu je možné čerpat na vybudování či rozšíření výzkumných center 

pro podniky všech velikostí. Podniky můžou čerpat finanční prostředky na nákup 

pozemku a na nákup technologií nezbytných pro jejich průmyslový výzkum.  

POTENCIÁL VII. VÝZVA  

 

Získejte dotaci 50 % na vybudování vývojových center či vlastních laboratoří. 

V tomto programu je možné vystavět nová vývojová centra či vybavit podniková 

centra nejnovějšími technologiemi.  

 

Cílem programu je snaha o vytvoření kvalitního zázemí pro průmyslový výzkum  

a vývoj. Program umožňuje financovat aktivity od pořízení nemovitosti, přes stavební 

práce až po nákup potřebného technologického vybavení. Místo realizace musí být 

mimo území hlavního města Prahy.  

Podporovanými aktivitami jsou: 

• Potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů; 

technologií či hardware jako např. vybavení prototypové dílny, zkušebny, 

testovacího zařízení, laboratoří, polygonů apod.; 

• Stavební úpravy nemovitostí, ve kterých budou technologie umístěny; 

• Pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví - např. konstrukční, simulační 

a výpočtový software. 

Míra podpory: 

• 50 % bez ohledu na velikost podniku  

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

Výše dotace:  

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

Alokace na tuto výzvu činí 1 mld. Kč.  

Plánované vyhlášení programu je 21. srpna 2020. 

Příjem žádostí bude probíhat od 4. září do 23. listopadu 2020. 
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

V aktuálním čísle dotačního monitoringu si představíme dva dotační tituly 

v Programu rozvoje venkova. Konkrétně si představíme program na Zpracování  

a uvádění zemědělských produktů na trh a program Investice do zemědělských 

podniků. V programech můžou čerpat zemědělské podniky, výrobci krmiv či výrobci 

potravin na investice spojené s nákupem strojů či stavebními úpravami jejich 

podnikatelských prostor.    

 

 

ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH 
UVÁDĚNÍ NA TRH 

 

Cílem programu je podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním 

zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským 

podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. 

Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin  

a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice 

související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov  

a vybavení prodejen. 

Pro koho je program určen: 

• Podniky všech velikostí 

 

Způsobilé výdaje: 

• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 

úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovaností 

produktů);  

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch  

a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu);  

• Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 

surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod;  

• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů;  

• Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba  

a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení 

prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek 

(počítačový hardware a software), dopravní prostředky pro rozvoz potravin  

a krmiv. 
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Míra podpory pro podnikatele: 

• Míra podpory na projekt je 50 % 

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

 

Alokace na tuto výzvu je 1,6 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 14. července do 4. srpna 2020.  

 

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 

 

 

Cílem programu jsou investice do výroby vedoucí ke snížení výrobních nákladů, 

modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, 

zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým 

technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro 

další činnost. 

 

Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací 

kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné 

výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro 

zahradnictví, pořízení mobilních strojů, či nádrže na zadržení srážkové vody ze střech, 

jakožto doplňkového zdroje vody. 

 

Podporované aktivity: 

• Stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, 

ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní); 

• Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu (podpora se týká ovoce, 

zeleniny včetně brambor, chmele a vinné révy); 

• Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu; 

• Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) 

o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech  

do nádrže; 

• Retenční nádrže – výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, 

které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou. 
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www.enovation.cz 

 

 

Pro koho je program určen: 

• Malé a střední podniky  

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• Podpora je poskytována ve výši 50 %, míra podpory může být navýšena o 5 % pro 

mladé začínající zemědělce  

 

Výše dotace: 

• Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 250 tis. Kč – 75 mil. Kč. 

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

 

Alokace na tuto výzvu je 1,8 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 14. července do 4. srpna 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotaz 

 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

http://www.enovation.cz/
http://www.enovation.cz/
http://www.enovation.cz/

