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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme plánovou výzvu  

na digitalizace podniků. Konkrétně se jedná o program ICT a Sdílené  

služby – Digitální podnik, který umožňuje pro malé a střední podniky získat dotaci  

na pořízení nového softwarového a hardwarového řešení. Očekávané datum 

vyhlášení je 12. listopadu tohoto roku.  

 

V příštích dílech dotačního monitoringu bychom Vám rádi představili novinky, které 

se chystají na následující dotační období. Operační program Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost bude končit a od roku 2021 by měl nabíhat nový Operační 

program Technologie a aplikace. Nicméně nezůstane pouze u tohoto operačního 

programu, ale pro Českou republiku vzniknou zcela nové EU fondy. Jakmile budou 

známy podmínky nových výzev, budeme Vám je postupně představovat.  

 

V prosincovém díle dotačního monitoringu si představíme novou veřejnou soutěž 

z Technologické agentury ČR, a to konkrétně program Théta. V programu Théta je 

možné čerpat na výzkumně vývojové projekty v oblastech energetiky.   

 

 

 

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/


 

 
3 

 

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 

Spolupráce - Technologické 
platformy - IV.  

30. 10. 2020 
- 

29. 01. 2021 

podpora rozvoje klastrů, 
technologických platforem a dalších 

kooperačních sítí  

Služby infrastruktury - Výzva VII.  

30. 11. 2020 
- 

01. 04. 2021 

výstavba, provoz či rozšíření inovační 
infrastruktury (vědeckotechnické parky, 

podnikatelské inkubátory)  

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 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-viii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xiii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-vi/
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/
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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 
- 

16. 11. 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 

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 

 

 

 

PŘIPRAVOVANÁ VÝZVA PRO OP PIK  

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme zbrusu nový program ICT  

a Sdílené služby – Digitální podnik. V programu je možné nakoupit nové softwarové  

a hardwarové řešení s jejich následnou implementací. Minimální investice musí 

překročit 1 milion korun.  Klíčové pro úspěch dotace je pořízení alespoň  

1 informačního systému.  

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/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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ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK  

 

Plánujete pořídit nový informační systém? Získejte dotaci na pořízení nového  

SW a HW v programu ICT Digitální podnik. Dotační program je určen pro malé  

a střední podniky, které chtějí digitalizovat svůj podnik. Realizace musí probíhat 

mimo území hlavního města Prahy.  

 

Cílem programu je podpora pořízení nevýrobních digitálních technologií. 

Podporována je automatizace a digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení 

vnitropodnikových procesů.  

Podporovanými aktivitami jsou: 

• digitální transformace firmy;  

• logistické a skladové technologie; 

• vnitropodniková konektivita;  

• kybernetická bezpečnost; 

• ERP – operační systémy a další SW a HW.  

Na co lze žádat dotaci: 

• investiční výdaje – min. 50 % rozpočtu – nákup HW a SW  

• neinvestiční výdaje – max. 50 % rozpočtu – nákup poradenských a expertních 

služeb pro potřeby projektu  

Míra podpory: 

• 45 % malý podnik  

• 35 % střední podnik  

Systém sběru žádostí:  

• průběžný  

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 - 30 mil. Kč.  

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

 amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

Alokace na tuto výzvu činí 500 mil. Kč.  

Plánované vyhlášení programu je  

12. listopadu 2020. 

Příjem žádostí bude probíhat od 1. prosince 

do 15. března 2021. 


