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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme poslední běžící výzvy 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který by měl 

být nahrazen v průběhu roku 2021 Operačním programem Technologie a aplikace 

pro konkurenceschopnost. Konkrétně půjde o program Inovace, kdy došlo 

k prodloužení výzvy do konce dubna 2021. Zároveň došlo k navýšení alokace  

na konečné 3 mld. Kč. Program je pro podniky všech velikostí, které chtějí zavádět 

nové inovativní výrobky do výroby.  

 

Dále si představíme také poslední vyhlášenou výzvu z OP PIK, konkrétněji jde  

o program Poradenství, kde si malé a střední podniky můžou například zhodnotit 

hospodaření s vodou nebo dotaci využít na získání nových certifikátů.  

 

 

Detailně si představíme připravovaný program The Country for the Future 

z Ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto programu je možné čerpat na zavádění 

inovací v malých a středních podnicích.  Do programu se můžou hlásit i firmy z Prahy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Operačním programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod Ministerstvem průmyslu  

a obchodu. 

 

Program podpory Příjem žádostí Zaměření programu podpory 

Poradenství - Výzva II. Poradenské 
služby pro MSP 

01. 03. 2021 
- 

30. 06. 2021 

 
poradenské služby pro začínající malé  

a střední podniky poskytované 
provozovateli inovační infrastruktury 

Úspory energie s EPC - Výzva VI. 

 
08. 12. 2020 

- 
30. 09. 2021 

 
snížení energetické náročnosti 

podnikatelských provozů, výměna 
technologií za energeticky úspornější  

Úspory energie - Výzva VI. 

 
24. 11. 2020 

- 
30. 04. 2021 

 
snížení energetické náročnosti 

podnikatelských provozů, výměna 
technologií za energeticky úspornější  

Proof of Concept – Výzva V. 

 
23. 11. 2020 

- 
15. 03. 2021 

 
aktivity směřující k ověření aplikačního 
potenciálu nových výsledků výzkumu  

a vývoje 

Spolupráce - Technologické  
platformy - IV. 

 
30. 10. 2020 

- 
01. 03. 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  
 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-s-epc-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-v/
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/
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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. 01. 2021 

podpora na mzdy výzkumně vývojových 
pracovníků  

Inovace - Inovační projekt - Výzva VIII. 

15. 10. 2020 
- 

30. 04. 2021 

pořízení nových výrobních technologií, 
za účelem převedení výzkumu a vývoje 

do výroby a na trh 

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  

 

 

 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO OP PIK  

V tomto díle dotačního monitoringu si představíme program Inovace. V programu 

Inovace došlo k prodloužení příjmu žádosti do konce dubna. Zároveň byla  

u programu navýšena alokace o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.  Dotační titul 

slouží k nákupu nových výrobních strojů, na kterých se budou vyrábět inovované 

výrobky. Dále si představíme dotační titul Poradenství, který slouží pro malé a střední 

podniky, které by si chtěly nechat zpracovat plán digitalizace nebo plán  

na nakládání s vodou v jejich podniku.  

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/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/
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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 inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb  

• organizační inovace – (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 3 mld. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 15. října do 30. dubna 2021. 
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PORADENSTVÍ II. VÝZVA 

Máte zájem získat nové certifikáty pro podnikání nebo plánujete digitální 

transformaci? Získejte dotaci v programu Poradenství pro malé a střední podniky. 

Podniky musí mít provozovnu mimo území hlavního města Prahy.  

 

Cílem programu je podpořit rozvoj malých a středních podniků, a také zvýšit jejich 

konkurenceschopnost. Jedná se o nákup poradenských služeb směřovaný primárně 

na oblasti digitální transformace a nakládání s vodou a jiné.  

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• nákup služeb zacílených na získání nových certifikátů (certifikace výrobků, 

procesů, systémů řízení aj.) 

• nákup služeb zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo 

celého podniku 

• nákup služeb zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství 

průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků 

 
Míra podpory: 

• 50 % pro malé a střední podniky  

Systém sběru žádostí:  

• průběžný 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 50 tisíc – 1 mil. Kč. 

Alokace na tuto výzvu činí 130 mil. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 1. března do 30. června 2021. 
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DOTACE Z MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 

Rádi bychom Vám představili již vyhlášenou veřejnou soutěž z programu The Country 

for the Future. Tento program slouží k zavádění inovací do malých a středních 

podniků. Program je určen i pro podniky v Praze a je vyplácen formou ex ante 

(dotaci získává žadatel dopředu).  V průběhu projektu je klíčové zavedení inovace 

do praxe.  

 

THE COUNTRY FOR THE FUTURE 3. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 

Tato veřejná soutěž je tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou 

inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která 

mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti COVID 19, či míří do průmyslu 

4.0. 

 

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe. Bonifikovány jsou záměry, kde 

inovace cílí na boj s Covid-19 nebo je v souladu s konceptem Průmyslu 4.0. Velmi 

pozitivně jsou hodnoceny záměry, které mají výrazný dopad na zvýšení mezinárodní 

konkurenceschopnosti firmy.  

 

Podporované aktivity: 

a) Inovace postupu – procesu výroby – regulace a nastavování procesu výroby, 

robotizace, efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálu atd. 

b) Inovace organizační – například: inovované metody logistiky, automatizovaná 

zpětná vazba na dodavatele, integrovaný informační systém umožňující řízení 

celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase, nový nebo 

zdokonalený systém prodeje, manažerské informační systémy ERP/CRM. 

c) Inovace produktu – inovovaný produkt musí být nový nebo alespoň výrazně lepší 

oproti předchozímu a musí být uplatněn na trhu. 

d) Kombinace všech těchto inovací  

 

Pro koho je program určen: 

• malé a střední podniky  

 

Způsobilé výdaje: 

• osobní náklady 

• náklady na odpisy strojů, náklady na poznatky a patenty 

• náklady na smluvní výzkum 

• náklady na materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek 
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• režijní náklady do 25 %  

• náklady související s inovací produktů, jimž je přizpůsobován výrobní postup 

• investice de minimis – dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek  

• náklady na přípravu žádosti 

 

Míra podpory pro podnikatele: 

• podpora je poskytována ve výši 50 % 

 

Výše dotace: 

• podpora je poskytována formou dotace ve výši do 25 mil. Kč na projekt  

 

Systém sběru žádostí:  

• kolový 

 

Alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.  

 

Příjem žádostí probíhá od 29. ledna do 31. března. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 


