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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme dva velké programy  

na modernizaci firem, ať již formou nákupu nových moderních technologií nebo 

energetickou úsporou. Program Technologie 4.0. je zaměřen na automatizaci  

a robotizaci výroby. V tomto dotačním titulu je možné si zafinancovat nákup 

moderních technologií, výrobních strojů nebo ERP.  

 

Program Úspory energie slouží k rekonstrukci podnikatelských nemovitostí. Jedná se 

například o zateplení, výměnu oken až po tepelná čerpadla nebo výměnu strojů 

staré za nové. Příjem žádostí bude od listopadu tohoto roku.  

 

V příštím díle dotačního monitoringu si představíme program ICT – Digitální podnik, 

který je určen pro digitalizací podniků formou nákupu SW a HW.  

 

 

 

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 

Technologie - Výzva XIII 
02. 12. 2020 

- 
02. 03. 2021 

pořízení nových strojů, technologických 
zařízení a vybavení  

Smart grids I - Výzva VI  
30. 10. 2020 

- 
25. 02. 2021 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 
bezpečnosti a udržitelnosti dodávek 

elektřiny konečným zákazníkům 

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 

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/
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Proof of Concept – Výzva IV 

30. 06. 2020 
- 

30. 10. 2020 

aktivity směřující k ověření aplikačního 
potenciálu nových výsledků výzkumu  

a vývoje 

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 

 

 

 

DETAILNÍ PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH VÝZEV PRO OP PIK  

V tomto díle dotačního monitoringu si představíme již vyhlášený program 

Technologie 4.0, který slouží ke zkapacitnění a modernizaci výroby. V tomto 

dotačním titulu je možné nechat si zafinancovat nové stroje, software a hardware. 

Program je určen pouze pro firmy do 250 zaměstnanců. Dalším dotačním titulem je 

staronový program Úspory energie. Tento program je určen pro rekonstrukce 

podnikatelských nemovitostí za účelem snížení energetické náročnosti provozů.  

Program je pro firmy všech velikostí, které mají provozovny mimo území hlavního 

města Prahy.  

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-iv/
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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TECHNOLOGIE 4.0 – XIII. VÝZVA 

Získejte dotaci na nákup nových moderních strojů, technologického vybavení nebo 

SW. Program je určen primárně pro zpracovatelské a stavební společnosti. Program 

Technologie 4.0 je zaměřen na automatizaci výrobních procesů.  Příjem žádostí bude 

probíhat od 2. prosince.  

 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se 

stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES a MIS). 

Klíčové pro získání dotace je posun v rámci automatizace a robotizace procesů. 

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• Nákup výrobních zařízení (CNC stroje, frézy, automatické linky atd.); 

• Nevýrobní prostředky – nejrůznější měřicí přístroje, kalibry, čtečky kódů, 

autonomní manipulační vozíky atd.; 

• Nákup SW a HW.  

Kdo může žádat o dotaci: 

• Malé a střední podniky  

Míra podpory: 

• 45 % malý podnik (do 49 zaměstnanců) 

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

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

Výše dotace:  

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

Alokace na tuto výzvu činí 550 mil. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 2. prosince do 2. března 2021. 
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ÚSPORY ENERGIE VI VÝZVA  

Plánujete rekonstrukci svých podnikatelských nemovitostí? Využijte dotační titul 

Úspory energie, kde můžete získat 50% dotaci na energetické úspory. Podmínkou je 

místo realizace mimo území hlavního města Prahy.  

 

Cílem programu je snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů. Program 

je určen pro firmy všech velikostí. V tomto programu je umožněno čerpat  

i na výměnu starých strojů za nové energeticky úspornější.  

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• Zateplení budovy vč. střechy, výměna a renovace otvorových výplní; 

• Modernizace soustav osvětlení;  

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů; 

• Zavádění a modernizace systémů a měření regulace; 

• Využití odpadní energie ve výrobních procesech; 

• Instalace solárních systémů, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy;  

• Instalace kogenerační jednotky;  

• Instalace akumulace elektrické energie (baterie); 

• Výměna strojů za energeticky úspornější. 

Míra podpory: 

• 50 % malý podnik (do 49 zaměstnanců) 

• 40 % střední podnik (od 50 do 249 zaměstnanců) 

• 30 % velký podnik (od 250 zaměstnanců) 

Systém sběru žádostí:  

• Průběžný 

Výše dotace:  

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 - 15 mil. EUR.  

Alokace na tuto výzvu činí 2 mld. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 24. listopadu do 30. června 2021. 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

V Operačním programu Životní prostředí došlo k vyhlášení zajímavého dotačního 

programu na snížení emisí u stacionárních zdrojů. Tento program je určen jak pro 

veřejný sektor, tak pro firmy působící v tzv. uhelných regionech – konkrétně se jedná 

o kraj Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský.  

SNÍŽIT EMISE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ PODÍLEJÍCÍ SE 

NA EXPOZICI OBYVATELSTVA – 154. VÝZVA  

Cílem programu je snížit koncentrace znečisťujících látek v ovzduší prostřednictvím 

omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.  

 

Podporu mohou čerpat veřejné a soukromé subjekty v kraji Moravskoslezském, 

Ústeckém a Karlovarském.  

 

Podporované aktivity 

• Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování  

za účelem snížení emisí; 

• Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů; 

• Omezování prašnosti z plošných zdrojů (např. vodní clony, skrápění, odprašování 

nebo mlžící zařízení). 

 

Způsobilé náklady  

• Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány výdaje na stavební práce, 

dodávky a služby bezprostředně související s projektem. 

 

Maximální míra podpory 

• Maximálně 85 % na projekt  

 

Maximální míra podpory na projekt 

• 8 mil. Kč 

 

Způsob financování  

• Ex post 

Alokace je stanovena ve výši 400 mil. Kč 
 

Příjem žádostí probíhá od 11. září do 1. února 2021. 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 


