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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Rádi bychom Vám oznámili, že v programu Obnovitelné zdroje energie  

a Vysokorychlostní internet došlo k prodloužení příjmu žádostí, a to do 31. srpna 

respektive 5. září 2020. Dále Vám představíme aktualizovaný harmonogram 

v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde došlo ke 

zrušení několika připravovaných výzev, dále došlo k úpravám termínů pro příjem žádostí, 

a také k přesunu alokací mezi programy.  Bohužel, původně plánovaná další kola výzev 

v programech Nízkouhlíkové technologie, Obnovitelné zdroje energie, Marketing  

a Školicí střediska byla zrušena a nebudou do konce roku 2020 vyhlášena.  

 

Představen bude také program ÉTA z Technologické agentury ČR, kde bude možné 

podávat žádosti od září na výzkumně vývojové projekty ve společenských vědách.  

 

Dále si podrobněji představíme program pro Agroturistiku z Programu rozvoje venkova. 

V tomto programu je možné čerpat finanční prostředky pro subjekty, které podnikají 

v zemědělství a chtějí si vybudovat či zrekonstruovat penzion nebo hotel.  

 

V příštích dílech dotačního monitoringu si detailněji probereme změny  

u plánovaných podzimních výzev 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 

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 

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 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 

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/
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/
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Vysokorychlostní internet - Výzva IV 

04. 06. 2020 

- 

05. 09. 2020 

modernizace, rozšiřování  

a budování sítí pro vysokorychlostní 

internet. 

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. 08. 2020 

výstavba a instalace OZE jako jsou 

větrné elektrárny, malé vodní 

elektrárny, solární termické systémy  

a plynová tepelná čerpadla atp. 

 

 

 

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRO OP PIK  

 

V aktuálním čísle dotačního monitoringu si představíme harmonogram plánovaných 

výzev v Operačním programu Podnikání inovace pro konkurenceschopnost  

do konce roku 2020. V harmonogramu došlo k několika aktualizacím, program 

Nízkouhlíkové technologie nebude již vyhlášen. Naopak se připravuje další výzva  

na Vysokorychlostní internet. O případných změnách budeme informovat v dalších 

číslech tohoto monitoringu. Jednotlivé programy si postupně budeme představovat 

v budoucích vydáních.  

 

Program podpory 
Příjem 

žádostí 
Zaměření programu podpory 

Vysokorychlostní internet  

- Výzva III. Tvorba DTM - 

veřejnoprávní subjekty  

31. 08. 2020 

- 

16. 04. 2021 

tvorba digitálních technických map 

Potenciál - Výzva VII. 

04. 09. 2020 

- 

23. 11. 2020 

vybudování či rozšíření zázemí pro 

vlastní výzkum a vývoj  

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/
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/
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/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
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Aplikace - Výzva VIII. 

14. 09. 2020 

- 

15. 12. 2020 

podpora průmyslového výzkumu  

a experimentálního vývoje. Slouží 

především k pokrytím výdajů  

na mzdy výzkumných pracovníků 

Inovace - Inovační projekt  

- Výzva VIII. 

15. 10. 2020 

- 

29. 01. 2021 

pořízení nových výrobních 

technologií, za účelem převedení 

výzkumu a vývoje  

do výroby a na trh 

Smart Grids I  

- Výzva VI. - distribuční sítě  

15. 10. 2020          

-                    

25. 02. 2021 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 

bezpečnosti a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným zákazníkům 

ICT a sdílené služby 

 -  Výzva VI. Digitální podnik 

30. 10. 2020          

-                    

15. 03. 2021 

pořízení ICT produktů a služeb (např. 

investice do SW, HW  

a ostatních strojů a zařízení.  

Poradenství  

- Výzva II. - Poradenské služby  

pro MSP 

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.) 

Úspory energie - Výzva VI. 

bude 

upřesněno 

rekonstrukce podnikatelských 

prostor za účelem snížení 

energetické náročnosti objektů  

Služby infrastruktury - Výzva VIII. 

30. 10. 2020 

- 

15. 01. 2021 

poskytování služeb inovativním 

podnikům - MSP 

Proof of Concept - Výzva V. 

23. 11. 2020 

- 

15. 03. 2021 

aktivity směřující k ověření 

aplikačního potenciálu nových 

výsledků výzkumu a vývoje 

Vysokorychlostní internet  

- Výzva V. 

25. 01. 2021 

- 

26. 04. 2021 

modernizace, rozšiřování  

a budování sítí pro vysokorychlostní 

internet. 

Technologie 4.0. - Výzva XIII. 

25. 01. 2021 

- 

26. 04. 2021 

pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  

a vybavení 

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/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/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-iii-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/
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/aplikace/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/
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/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
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DOTACE Z TECHNOLOGICKÉ AGENTURY 

 

 

Technologická agentura ČR vyhlásila program ÉTA, který je zaměřen na podporu 

zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. V tomto programu můžou čerpat na výzkumné 

projekty firmy po celé České republice včetně hlavního města Prahy.  

 

 

 

 

 

 

5. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU ÉTA  

 

 

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd  

a umění, aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, 

ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

 

Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné 

soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup, 

musí však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné 

projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, 

postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování  

a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady. 

 

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více 

uvedených aspektů: 
 

- využívání přínosů multidisciplinárních přístupů; 

- propojují výzkum technického a netechnického charakteru; 

- vytěžující potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. 

 

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). 
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Maximální míra podpory 

• Maximálně 80 % na projekt  

 

Maximální míra podpory na projekt 

• 8 mil. Kč 

 

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 4. veřejnou soutěž 250 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 3. září do 15. října 

 

 

 

 

 

 

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY 

 

 

Pro zemědělské podniky se naskytla možnost čerpat finanční prostředky v programu 

Agroturistika, kde podniky můžou čerpat na rekonstrukci či výstavbu ubytovacích 

kapacit. Podmínkou je, aby žadatel byl již minimálně dva roky v Evidenci zemědělského 

podnikatele.  
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PRV PROGRAM AGROTURISTIKA – 11. KOLO  

 

 

Podnikáte v zemědělství a chcete si vybudovat svůj penzion? Využijte až 45% dotaci  

na výstavbu či rekonstrukci objektů, za účelem zvýšení ubytovacích kapacit  

a zkvalitnění volnočasových aktivit v oblasti. Projekt lze realizovat na celém území 

České republiky s výjimkou Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.  

 

Cílem programu je podpora zemědělským podnikům ve snaze diverzifikovat příjmy ze 

svého podnikání. Podpořeny budou projekty, které povedou k širšímu využití 

zemědělských farem či venkovských brownfields.    

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• Stavební obnova – přestavba, rekonstrukci či nová výstavba ubytovacích zařízení, 

včetně úpravy přilehlého okolí;  

• Výstavba sportoviště a příslušného zázemí;  

• Náklady na výstavbu požárních nádrží; 

• Výstavba parkovacích stání a výsadba zeleně.  

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:  

• kolový 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 200 tisíc - 10 mil. Kč.  
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H2020 projekt BOWI: Nové dotační příležitosti  

pro technologický rozvoj a financování malých  

a středních výrobních podniků 

  

 

Na základě partnerství Západočeské univerzity v Plzni a sítě evropských inovačních 

center na projektu BOWI www.bowi-project.eu, se podařilo alokovat 240 000 eur, 

které jsou určené k zavedení nových digitálních technologií v Plzeňském  

a Jihočeském kraji. 

  

Malé a střední výrobní podniky a firmy střední velikosti (MidCaps) se mohou  

od 8. června do 15. září 2020 zúčastnit dotačního výběrového řízení  

na desetiměsíční projekt zaměřený na experimenty v oblasti přenosu technologií. 

Společnosti mohou na jeden experiment získat dotační podporu ve výši  

až 60 000 eur. 

  

Níže je možné stáhnout základní podklady k 1. výzvě dotačního programu projektu 

BOWI. 

  

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pana Ing. Martina Babušku, 

MBA na e-mailu: martin.babuska@outlook.com nebo tel. čísle: +420 735 713 929. 

  

Podklady k 1. výzvě dotačního programu projektu BOWI ke stažení ZDE. 

 

Více informací naleznete zde: 

www.bowi-network.eu  

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

https://amsp.onquanda.com/newsletter/deaee4402e43b287ca99cd76a114dbda1a7e12d42f279942668dbe87f49b971d/
mailto:martin.babuska@outlook.com
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/07/01-BOWI-%C3%9Avodn%C3%AD-dopis.pdf
http://www.bowi-network.eu/

