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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V červencovém díle dotačního monitoringu si představíme připravované programy 

Aplikace a Inovace. V září potažmo v říjnu se otevře již 8. kolo podpory po vývojové 

aktivity, které mají firmám pomoci s větším uplatněním jejich výrobků na trhu. 

V programu Aplikace je možné čerpat na mzdy pro vývojové pracovníky. Program 

Inovace slouží k nákupu nových výrobních technologií, které budou sloužit k výrobě 

nových výrobků. Dále si detailněji představíme dva menší dotační programy,  

a to konkrétně Proof of Concept a program Nízkouhlíkové technologie – Úprava 

bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě.  

 

Představíme si také výzvu pro Olomoucký kraj, kde si podniky můžou zažádat 

v programu Technologie, na nákup nových strojů, hardwaru a softwaru.   

 

Dále detailněji představíme možnost využití Odpočtů na výzkum a vývoj. Pro firmy, které 

nechtějí jít cestou klasických dotací, se jedná o zajímavou možnost, jak snížit náklady  

na své vývojové projekty.  

 

V příštím díle dotačního monitoringu si detailněji představíme plánované podzimní výzvy 

v Operačním programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost.  

 

 

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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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 – Výzva VI 

15. 07. 2020 

- 

31. 12. 2022 

 

nákup poradenských, 

expertních  

a podpůrných 

služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací 

a certifikovaných zkušeben 

za účelem boje proti COVID 

Nízkouhlíkové technologie – 

Úprava bioplynu na biometan a 

jeho vtláčení do sítě – Výzva VI 

15. 07. 2020 

- 

18. 12. 2020 

 

zavádění nových 

technologií v oblasti 

nakládání energií  

a druhotných surovin 

Proof of Concept – Výzva IV 

30. 06. 2020 

- 

30. 10. 2020 

 

aktivity směřující  

k ověření aplikačního 

potenciálu nových výsledků 

výzkumu  

a vývoje 

Spolupráce – Klastry – Výzva VII 

22. 06. 2020 

- 

30. 09. 2020 

 

podpora rozvoje 

inovačních sítí mezi 

podnikatelskými subjekty  

a výzkumnou sférou.  

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 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vii-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/
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Vysokorychlostní internet – Výzva 

III – Vznik a rozvoj digitálních 

technických map krajů (DTM) 

15. 05. 2020 

- 

16. 04. 2021 

tvorba digitálních 

technických map 

 

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 

- 

31. 07. 2020 

pořízení elektromobilů  

a nabíjecích stanic  

 

Nízkouhlíkové technologie – 

Akumulace energie – Výzva V 

 

06. 01. 2020 

- 

31. 07. 2020 

inovativní projekty  

na zavádění technologií 

akumulace energie 

Nízkouhlíkové technologie – 

Druhotné suroviny – Výzva V 

06. 01. 2020 

- 

31. 07. 2020 

 

 

zavádění nových 

technologií v oblasti 

nakládání energií  

a druhotných surovin 

 
 

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/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/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/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 

Obnovitelné zdroje energie – 

Výzva V 

02. 09. 2019 

- 

31. 07. 2020 

výstavba a instalace OZE 

jako jsou větrné elektrárny, 

malé vodní elektrárny, 

solární termické systémy  

a plynová tepelná 

čerpadla atp. 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PRO OP PIK  

V aktuálním čísle dotačního monitoringu si představíme dva programy, které se 

soustředí na pomoc podnikům s vývojem nových produktů. Prvním z nich je program 

Aplikace, kde podniky můžou získat dotaci na mzdy pro své výzkumně vývojové 

pracovníky. Naopak v programu Inovace můžou podniky zavádět výrobky s již 

ukončeným výzkumem na trh. Dále si představíme program Proof of Concept, který 

slouží k ověření potenciálu nově vyvíjených výrobků, před uvedením na trh. Posledním 

programem budou Nízkouhlíkové technologie, konkrétněji program  

na Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě. Pro firmy z Olomouckého kraje 

si představíme výzvu Technologie, která je určena na modernizaci jejich výrobních  

 

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/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
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APLIKACE VIII. VÝZVA  

 

Získejte dotaci na mzdy pro své výzkumně vývojové pracovníky. Program Aplikace 

napomáhá firmám s pokrytím nákladů pro jejich vývojové projekty. Pro dotaci je 

klíčové vyvíjet inovativní produkt, který bude konkurenceschopný na světových trzích.  

 

Program si klade za cíl podpořit výzkumně vývojový potenciál České republiky. 

Konečným výstupem pro tento dotační program musí být prototyp, software, ověřená 

technologie, užitný vzor a jiné.  

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• Osobní náklady – mzdy výzkumníků, techniků a podpůrného personálu; 

• Materiál; 

• Náklady na smluvní výzkum; 

• Vybavení formou odpisů; 

• Dodatečné režijní náklady. 

Kdo může žádat o dotaci: 

• Všechny podniky bez rozdílu velikosti  

Míra podpory: 

• Maximální míra podpory je až 70 % 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 40 mil. Kč.  

Alokace na tuto výzvu činí 2,5 mld. Kč. Plánované vyhlášení programu je 1. září 2020.  

Příjem žádostí bude probíhat od 14. září do 15. prosince 2020. 



 

 
7 

INOVACE VIII. VÝZVA  

 

Máte ukončený výzkum nového výrobku? Využijte dotačního titulu Inovace k zavádění 

nových výrobních technologií či zlepšení samotného výrobního procesu. Program je 

určen pro podniky všech velikostí, které mají provozovny mimo území hlavního města 

Prahy.  

 

Cílem programu je snaha pomoci firmám přivádět na trh jejich nové inovované výrobky. 

Dotaci je možné využít na nákup strojů, na kterých se budou nové výrobky vyrábět, 

případně na výstavbu či přístavbu nových výrobních prostor.  

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• Pořízení nových výrobních strojů, zařízení, hardware a software; 

• Pořízení licencí a patentů;  

• Stavební práce: dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb, 

výdaje na stavební práce jsou v souhrnu způsobilé maximálně do 20 % z celkových 

způsobilých výdajů na technologie. 

 

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

• Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií  

a služeb;  

• Procesní inovaci – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb;  

• Organizační inovaci – (pouze doplňkově) – např. pořízení IS do firmy. 

Míra podpory: 

• 45 % malý podnik (do 49 zaměstnanců); 

• 35 % střední podnik (od 50 do 249 zaměstnanců); 

• 25 % velký podnik (od 250 zaměstnanců). 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 
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Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 75 mil. Kč.  

Alokace na tuto výzvu činí 2,5 mld. Kč.  

Plánované vyhlášení programu je 29. září 2020. 

Příjem žádostí bude probíhat od 15. října do 29. ledna 2021. 

 

 

 

 

NUT – ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETAN A JEHO VTLAČENÍ 

DO SÍTĚ – VÝZVA VI.  

 

 

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím 

zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie  

a nakládání s energií. Program je určen pro podniky všech velikostí, včetně podniků 

vlastněných až ze 100 % veřejným sektorem.   

 

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě; 

• Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní 

infrastruktury (například plnění láhví, CNG vozidel apod.). 

 

Kdo může žádat o dotaci: 

• Všechny podniky bez rozdílu velikosti.  

Míra podpory: 

• Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem 

investice. 
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Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tisíc - 35 mil. Kč.  

Alokace na tuto výzvu činí 100 mil. Kč.  

Příjem žádostí bude probíhat od 15. července do 18. prosince 2020. 

 

 

 

PROOF OF CONCEPT – VÝZVA IV.  

 

Cílem programu je podpora aktivit směřující k ověření aplikačního potenciálu nových 

výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněným v praxi.  

 

Podporovanými aktivitami jsou: 

• Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu 

výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu na trh;  

• Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho 

komercionalizace. 

Míra podpory pro podnikatele:  

Náklady přímo spojené se studií proveditelnosti: (osobní náklady atd.) 

• 70 % pro malý podnik  

• 60 % pro střední podnik  

 

Další náklady: (získání/uznání patentů atd.) 

• 35-50 % pro malé a střední podniky  
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Na co lze žádat dotaci: 

• Osobní náklady; 

• Materiál a režijní náklady; 

• Náklady na získání/uznání patentů; 

• Náklady na konzultační služby a licence; 

• Vybavení formou odpisů; 

• Náklady na vysoce kvalifikované pracovníky z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí. 

 

Systém sběru žádostí:  

• Kolový 

 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace v rozmezí od 0,3 mil. Kč do 10 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 30. června do 30. října 2020. 

 

TECHNOLOGIE II. ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE 

 

Plánujete přiblížit své podnikání tzv. průmyslu 4.0 a chcete automatizovat výrobu  

či jiné činnosti? Nejnovější výzva programu Technologie 4.0 nabízí dotaci ve výší  

až 10 mil. Kč na nákup strojů, hardware nebo software pro firmy z Olomouckého kraje.  

Program slouží k nákupu nových výrobních či nevýrobních technologií. Program si klade 

za cíl automatizovat a robotizovat výrobu. Klíčové je napojení technologií  

na Informační systém.  

Podporovanými aktivitami programu jsou: 

• Nákup výrobních strojů a technologických zařízení  

• Pořízení nevýrobních technologií. Například: přípravky, kalibry, skenery, kamery, 

čtečky kódů, čipy, zakabelování prostorů firmy nebo vybudování firemní wifi sítě 

včetně koncových připojení, automatické nebo autonomní manipulační  

a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní 

proces osazených kódem nebo čipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích 

sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, 
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spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, tříděním, ergonomie apod., 

obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby 

apod. 

• Nehmotný majetek - výdaje na software (ERP, CRM aj.), programy, data, databáze  

v rámci předmětného projektu a výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných 

pro řádný provoz strojů a zařízení 

 

Míra podpory pro podnikatele:  

•  35 % pro střední podniky  

•  45 % pro malé podniky 

 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 10 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 63 mil. Kč.  

Žádosti je možné podávat do 31. srpna 2020. 

 

 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE 

Pro podniky existují i jiné cesty, jak získat podporu na své projekty v oblasti výzkumu  

a vývoje. Společnosti realizující výzkum a vývoj můžou uplatňovat Odpočty  

na výzkum a vývoj. Tato forma podpory je dostupná pro podniky všech velikostí a je 

dostupná pro všechny podniky na území ČR, včetně hlavního města Prahy.  
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ODPOČTY NA VÝZKUM A VÝVOJ 

 

Využijte možností odpočtů na výzkum a vývoj a ušetřete tak 19 % z Vašich projektů. 

Z každého proinvestovaného milionu do vývoje nových výrobků ušetříte 190 000 Kč.  

Každá firma má zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje 

vlastnímu výzkumu a vývoji. Náklady na tyto aktivity je možné si 2x odečíst. Poprvé 

v rámci klasických nákladů, podruhé v rámci tzv. odečitatelné položky (odpočtu)  

od základu daně.  

Odpočty si můžou podniky uplatňovat po celou dobu výzkumu a vývoje, tedy  

i několik let. Zároveň podniky můžou uplatňovat odpočty na několik projektů zároveň. 

Vzhledem k tomu, že odpočet je zákonem daný, nepodléhá projekt žádnému 

externímu hodnocení.    

Pro koho je program určen: 

• Podniky všech velikostí 

 

Uznatelné výdaje a náklady: 

• Mzdy + zákonné odvody; 

• Materiál a cestovné; 

• Malší provozní výdaje – např. energie; 

• Daňové odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku používaného 

v přímé souvislosti s řešením projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 
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