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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V zářijovém díle dotačního monitoringu si představíme tři zcela klíčové programy  

na podporu výzkumu a vývoje v ČR, konkrétně se jedná o programy Aplikace, 

Inovace a Potenciál. S radostí Vám můžeme také oznámit, že v programu Aplikace 

byla dramaticky navýšena alokace, a to oproti původnímu předpokladu na 3,7 mld. 

Kč. 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. Program Potenciál je určen k výstavbě či modernizaci 

vývojových center. Cílem programu je vytvoření adekvátního prostředí pro 

průmyslový výzkum.   

 

Dále si představíme výzvu ITI v regionu Ostravska na podporu výstavby  

či modernizaci Školicích středisek. Tento program je určen pouze pro malé a střední 

podniky.  

 

Dalším program, kde je možné získat dotační podporu pro výzkumně vývojové 

aktivity je program ÉTA.  Program je zaměřen na podporu společenskovědního  

a humanitního výzkumu.  

 

V příštím díle dotačního monitoringu si detailněji představíme plánovaný program 

Technologie 4.0 na modernizaci technologického vybavení podniků.  Dále 

představíme novinky v plánovaném programu Úspory energie, který slouží ke snížení 

energetické náročnosti podnikatelských provozů.  

 

 

 

 

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/vyslo-12--cislo-casopisu-opik---informacniho-zpravodaje-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/vyslo-12--cislo-casopisu-opik---informacniho-zpravodaje-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 

Aplikace - Výzva VIII. 

14. 09. 2020 

- 

15. 12. 2020 

podpora na mzdy výzkumně 

vývojových 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 

Potenciál - Výzva VII. 

04. 09. 2020 

- 

23. 11. 2020 

vybudování či rozšíření zázemí 

pro vlastní výzkum a vývoj  

Vysokorychlostní internet  

- Výzva III. Tvorba DTM - 

veřejnoprávní subjekty  

17. 10. 2020 

- 

16. 04. 2021 

tvorba digitálních technických 

map 

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 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-viii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-vii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/
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/
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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 

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 

 

 

 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO OP PIK  

V tomto díle dotačního monitoringu si představíme dlouho očekávané výzvy  

na podporu výzkumu a vývoje.  Prvním dotačním titulem Aplikace si podniky můžou 

zafinancovat mzdy jejich vývojových pracovníků. Oproti předchozím výzvám je 

hlavní změnou navýšení minimální investice pro žadatele. Dalším program je program 

Inovace, který je zaměřen na převedení ukončeného výzkumu a vývoje do výroby. 

V programu Potenciál, si podniky můžou zafinancovat výstavbu vývojových center.  

Pro firmy na Ostravsku je možné získat podporu na výstavbu či modernizaci Školicích 

středisek. Tento program je určen pouze pro podniky do 250 zaměstnanců.  V tomto 

programu je možné podávat žádosti pouze do konce 30. září 2020.  

 

 

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/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
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APLIKACE VIII. VÝZVA  

 

Klíčový program na podporu výzkumně vývojových aktivit je vyhlášen. V programu 

Aplikace je možné čerpat na mzdy výzkumně vývojových pracovníků.  Dotační titul 

se dočkal oproti původním návrhům, navýšení alokace na 3,7 mld. Kč. Speciální 

kapitolou je podpora leteckého a kosmického průmyslu, kde speciálně pro tento 

segment je alokace 800 mil. Kč.  

 

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. Realizace projektu může být zahájena 

nejdříve v den podání žádosti o dotaci.  

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

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

• materiál; 

• náklady na smluvní výzkum – určeno výlučně pro potřeby projektu;  

• 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 2 - 50 mil. Kč.  

 

Alokace na tuto výzvu činí 3,7 mld. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 14. září do 15. prosince 2020. 
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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 

Výše dotace:  

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

Alokace na tuto výzvu činí 1,5 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 15. října do 29. ledna 2021. 
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POTENCIÁL VII. VÝZVA  

 

Plánujete založení nebo modernizaci výzkumného pracoviště? Získejte dotaci 50 % 

na technologickou modernizaci, případně na stavební úpravy s modernizací 

spojené. Program je určen pro podniky všech velikostí.  

 

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 - 50 mil. Kč.  

Alokace na tuto výzvu činí 1,1 mld. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 4. září do 23. listopadu 2020. 
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ŠKOLICÍ STŘEDISKA III. ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE 

Plánujete vystavět či zmodernizovat školicí středisko na Ostravsku? Využijte dotaci 

50 % na stavební práce či na nákup vybavení školících učeben. Program je určen 

pouze pro malé a střední podniky. 

Cílem programu je podpora budování center pro vzdělávání zaměstnanců. 

Podmínkou je, že nadpoloviční většina proškolených zaměstnanců musí být 

z podporovaných odvětví.  

Podporovanými aktivitami programu jsou: 

• výstavba a rekonstrukce stávajících školicích center 

• modernizace prostor pro vzdělávání  

• pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích 

programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné ke vzdělávacím 

aktivitám 

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb  

• inženýrská činnost 

• hardware a sítě  

• software a data 

• drobný hmotný a nehmotný majetek 

• projektová dokumentace související se stavebními úpravami  

 

Míra podpory pro podnikatele:  

• 50 % pro malé a střední podniky  

Systém sběru žádostí:  

• kolový 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tisíc - 5 mil. Kč.  

Alokace na tuto výzvu činí 65 mil. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 1. září do 30. září 2020. 
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DALŠÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI NA VÝZKUM A VÝVOJ 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme 5. veřejnou soutěž programu 

ÉTA z Technologické agentury ČR. V programu je možné čerpat na řešení 

společenských, ekonomických či technologických otázek, které reagují na výzvy  

21. století. 

 

 

5. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU ÉTA 

Program ÉTA slouží k podpoře zapojení společenských a humanitních věd do projektů 

aplikovaného výzkumu, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života 

člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo 

technologické proměny. Podporu můžou získat i podniky na území hlavního města 

Prahy.  

 

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

více uvedených aspektů: 

 

• zaměření na společensky odpovědný a eticky přijatelný vývoj nových 

technických řešení;  

• zaměření na vývoj nových řešení zlepšující kvalitu života člověka a společnosti; 

• návrhy projektů mohou reagovat na celospolečenské výzvy spojené například se 

zdravím, vzděláváním, podnikavostí nebo sociálními a kulturními výzvami. 

 

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  
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Maximální míra podpory na projekt 

• 8 mil. Kč 

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 5. veřejnou soutěž 250 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 3. září do 15. října 2020. 

 

 

 

 

 

WEBINÁŘE: DOTACE 2020 - POSLEDNÍ PENÍZE  
Z KONČÍCÍHO DOTAČNÍHO OBDOBÍ 

12 miliard, takovou sumu zbývá rozdělit mezi české podniky ještě letos. Získejte  

i vy poslední jisté peníze z OP PIK na platy zaměstnanců, na zvýšení efektivity výroby, 

digitalizaci, energetické úspory i na častější práci z domova. 

Proč čerpat dotace právě teď: 

• každá finanční podpora se v současné situaci hodí; 

• šance na úspěch je velká - v aktuálně vyhlašovaných výzvách na podporu 

výzkumu a vývoje je rekordní množství peněz; 

• sedmileté dotační období letos končí a motivace rozdat peníze mezi podniky 

stoupá; 

• letos stačí zpracovat projekt a podat žádost – investovat můžete až v příštím roce 

a projekty dotovat i 3 roky dopředu; 

• start nových dotací v období 2021 - 2027 je zpožděn. 

 

Jak dotace získat? Vše vám shrneme v krátkém a interaktivním webináři.  

 

Webináře jsou zdarma. 

Čas konání: 

10:00 - 10:45 h 
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Termíny webinářů:  

• 15. září – registrace ZDE. 

• 17. září – registrace ZDE. 

• 22. září – registrace ZDE. 

• 24. září – registrace ZDE. 

Více informací naleznete ZDE. 

Webinář se koná pod záštitou AMSP ČR. 

 

 

www.enovation.cz 

 

 

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO 
KONKURENCESCHOPNOST ROZDĚLÍ PODNIKATELŮM  

V ZÁVĚREČNÉM KOLE VÝZEV 12 MILIARD KORUN 

 

Investice do výzkumu a vývoje, podpora vysokorychlostního internetu, úspory 

energie, technologie pro Průmysl 4.0 a další. To jsou oblasti, k nimž Ministerstvo 

průmyslu a obchodu vyhlásí (MPO) ještě v roce 2020 dotační podporu  

pro podnikatele celkem ve výši 12 miliard korun. Na dnešním Konzultačním dni tak 

MPO představilo aktualizovaný harmonogram výzev pro dočerpání prostředků 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Rovněž vyzvalo podnikatele k včasnému podání žádostí o podporu.  

V harmonogramu se mění zejména termíny a výše podpor, dochází také k realokaci 

financí v souladu s aktuálními prioritami.    

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v závěru 

programového období 2014 až 2020 výrazně zrychlil a v posledních měsících 

zaznamenal rekordní čerpání prostředků. Od letošního března MPO každý měsíc jen 

prostřednictvím dotací proplatilo českým podnikatelům víc než 1 miliardu korun. 

Dočerpání peněz určených pro dané období není jediným důvodem, proč  

https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace1?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace1
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace2?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace2?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace3?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace3?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace4?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/webinar-poslednidotace4?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
https://www.enovation.cz/dotace2020?utm_source=amsp&utm_medium=email&utm_campaign=webinare
http://www.enovation.cz/
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se neplánují vyhlásit z OP PIK další výzvy. Roli hraje i realokace financí  

ve výši 6,4 miliardy korun zejména do oblastí, které jsou nyní prioritní, konkrétně  

do Operačního programu Zaměstnanost. Z něj se financuje program Antivirus, tedy 

klíčová podpora pro podnikatele v reakci na COVID 19. 

I proto se ruší výzvy u některých dříve avizovaných programů. Letos se tak  

už nevyhlásí Nízkouhlíkové technologie v aktivitách elektromobilita, akumulace 

energie a druhotné suroviny, Obnovitelné zdroje energie, Partnerství znalostního 

transferu, Technologie pro začínající malé podniky, Školicí střediska, Nemovitosti  

a Marketing. S tím, že v minulých měsících MPO u některých z dříve vyhlášených 

výzev dotačních programů prodloužilo termíny pro příjem žádostí či navýšilo alokace. 

Závěrečné kolo výzev připravených pro rok 2020 je poslední možností, jak v tomto 

programovém období mohou čeští podnikatelé zrealizovat své záměry  

s přispěním fondů Evropské unie. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní intenzivně 

pracuje na spuštění výzev z nového Operačního programu Technologie a aplikace 

pro konkurenceschopnost (OP TAK). Zahájení podpory pro roky 2021 až 2027 resort 

chystá už na 2. polovinu příštího roku. O celkové alokaci OP TAK ještě nebylo 

definitivně rozhodnuto, MPO průběžně jedná o maximalizaci finančních prostředků  

s cílem co nejvíc podpořit zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelů. 

 

Soubor ke stažení: 

Aktualizovaný harmonogram výzev 2020 

 

 

 

www.mpo.cz 

 

 

   

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 
www.amsp.cz 

https://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/09/OP-PIK-Harmonogram-2020_Aktualizace-srpen.xlsx
http://www.mpo.cz/

