
Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce 2015 

 
  

Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 



OP PIK – aktuální výzvy v PO 1  
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Název výzvy 
Příjem předběžných 

žádostí 
Příjem plných žádostí 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Potenciál Od 1. 6. do 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kontinuální 
malé, střední a velké 

podniky (min. 2letá historie) 
1,5 mld. Kč 

INOVACE – 

Inovační projekt 
Od 2. 6. do 30. 11. 2015 září 2015 – leden 2016 kontinuální 

podnikatelské subjekty, 

zejména MSP (min. 2letá 

historie) 

4 mld. Kč 

Partnerství 

znalostního 

transferu 

Od 2. 6. do 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 

malé a střední podniky, 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí (uzavírají 

spolu partnerskou smlouvu) 

300 mil. Kč 

Spolupráce – klastry Od 2. 6. do 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 

malé a střední podniky (min. 

2letá historie) 

 

500 mil. Kč 



OP PIK – aktuální výzvy v PO 2  
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Název výzvy 
Příjem předběžných 

žádostí 
Příjem plných žádostí 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Technologie 

(mikropodniky) 
  od 1. 6. do 31. 10. 2015 kontinuální 

podnikající fyzická a 

právnická osoba (splňující 

definici mikropodniku, do 3 

let historie) 

250 mil. Kč 

Nemovitosti Od 1. 6. do 31. 8. 2015 září  2015 – leden 2016 kontinuální 

malý a střední podnik, který 

je zároveň vlastník a uživatel 

nemovitosti a jehož 

odvětvové vymezení činnosti 

je podporované v rámci 

programu 

1,5 mld. Kč 

Školicí střediska Od 2. 6. do 31. 8. 2015 září  – listopad 2015 kolová 

malý a střední podnik (min. 

2letá historie) 

 

500 mil. Kč 

Marketing – IVV   od 2. 6. do 30. 11. 2015 kontinuální 

malé a střední podniky (min. 

2letá historie) splňující 

podmínky stanovené v 

Příloze č. 1 Nařízení Komise 

č. 651/2014 

300 mil. Kč 



OP PIK – aktuální výzvy v PO 3  
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Název výzvy 
Příjem předběžných 

žádostí 

Příjem plných 

žádostí 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Úspory energie  Od 1. 6. do 31. 8. 2015 září  2015 – leden 2016 kontinuální malé, střední i velké podniky  5 mld. Kč 

Název výzvy 
Příjem předběžných 

žádostí 

Příjem plných 

žádostí 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

ICT a sdílené 

služby                
Od 2. 6. do 31. 8. 2015 září – listopad 2015 kolová 

malé, střední a velké 

podniky 
1,5 mld. Kč 

OP PIK – aktuální výzvy v PO 4  

 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 1 
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Název výzvy 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem žádostí o 

podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Strategické řízení VaVaI 

na národní úrovni 
září 2015 listopad 2015 -  duben 2016 průběžná  

orgány státní správy a 

samosprávy, včetně jejich 

svazků, jim podřízené či jimi 

zřízené organizace, další 

subjekty zapojené do řízení a 

implementace RIS3 

 

150 mil. Kč 

Centrální informační 

zdroje 
září 2015 listopad 2015 -  duben 2016 průběžná  

Orgány státní správy a 

samosprávy, jim podřízené či 

jimi zřízené organizace 

1 350 mil. Kč 

Fázované projekty 
červenec  

2015 
září 2015 - červenec  2016 průběžná  

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Sdělení 

Komise (EU) Rámec pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

2 300 mil. Kč 

Výzkumné infrastruktury, 

centra excelence a 

excelentní výzkumné 

týmy 

září 2015 listopad 2015 - březen 2016 kolová 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Sdělení 

Komise (EU) Rámec pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01). 

4 500 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 1 
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Název výzvy 

Plánované 

datum vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem 

žádostí o podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Excelentní 

výzkumné týmy 
červen 2015 srpen 2015 - leden 2016 kolová 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

2 500 mil. Kč 

Teaming 

červenec 

2015/září 2015 - 

vazba na H2020 

září 2015 - říjen 2016 průběžná  

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Sdělení 

Komise Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a 

inovací, které podaly projekt 

do výzvy WIDESPREAD-

2014-1 TEAMING a byly 

uvedeny jako „Coordinator in 

country“ v seznamu projektů 

k financování ve Fázi 1  

 2 600 mil. Kč 

Projekty v 

předaplikační fázi 
prosinec 2015 leden 2016 -  březen 2016 kolová 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01), další subjekty 

provádějící výzkum 

250 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 1 
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Název výzvy 

Plánované 

datum vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem 

žádostí o podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Dlouhodobá 

mezisektorová 

spolupráce 

prosinec 2015 leden 2016 -  duben 2016 kolová 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

200 mil. Kč 

Výzkumně-

vzdělávací 

infrastruktury - 

budování a 

modernizace 

říjen 2015 listopad 2015 - únor 2016 kolová 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

 3 500 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 2 
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Název výzvy 

Plánované 

datum vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem žádostí 

o podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

ESF výzva VŠ - 1 

projekt 1 VŠ 
říjen 2015 listopad 2015 - březen 2016 kolová Vysoké školy 3 000 mil. Kč 

ERDF výzva VŠ říjen 2015 listopad 2015 - březen 2016 kolová Vysoké školy 10 000 mil. Kč 

Smart Akcelerátor červenec 2015 srpen 2015 - červen 2016 průběžná 

územní samosprávný 

celek, ústřední orgán státní 

správy, další subjekty 

zapojené do řízení a 

implementace RIS 3 

650 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 2 

  

 

9 

Název výzvy 

Plánované 

datum vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem žádostí o 

podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Rozvoj výzkumně 

zaměřených 

studijních programů 

říjen 2015 listopad 2015 - březen 2016 kolová 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Sdělení 

Komise (EU) Rámec pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

430 mil. Kč 

Budování expertních 

kapacit - transfer 

technologií 

říjen 2015 listopad 2015 - září 2016 průběžná 

Subjekty splňující definici 

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí dle Sdělení 

Komise (EU) Rámec pro 

státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 

198/01) 

450 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 3 
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Název výzvy 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem žádostí o 

podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Inkluzívní vzdělávání červenec 2015 srpen - prosinec 2015 kolová 
NNO, VŠ a další 

specifikovaní ve výzvě 
700 mil. Kč 

Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání 

(MAP) 

červenec 2015 srpen 2015 - listopad 2016 kolová 

Školy a školská zařízení v 

oblasti předškolního, 

základního a středního 

vzdělávání, zájmového, 

základního a středního 

uměleckého vzdělávání a 

vyšších odborných škol. 

Orgány státní správy a 

samosprávy, včetně jejich 

svazků nebo sdružení a jimi 

zřízené a podřízené 

organizace. Další subjekty 

podílející se na realizaci 

vzdělávacích aktivit. 

630 mil. Kč 

Krajské akční plány 

rozvoje vzdělávání 

(KAP) 

červen 2015 srpen - prosinec 2015 průběžná kraje 340 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 3 
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Název výzvy 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem žádostí o 

podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Budování kapacit pro 

rozvoj škol I 
listopad 2015 prosinec 2015 - ? kolová 

OPŘO MŠMT, Organizační 

složky státu, Zřizovatelé škol 

a školských zařízení a jejich 

svazky a sdružení 

700 mil. Kč 

Rozvoj klíčových 

kompetencí v rámci 

oborových didaktik 

listopad 2015 prosinec 2015 - ? kolová 

Partnerské projekty - vysoké 

školy, NNO, školská zařízení 

+ povinné partnerství se 

školami (základní vzdělávání) 

300 mil. Kč 

Gramotnosti říjen 2015 listopad 2015 - ? kolová 

VŠ ve spolupráci s NNO, 

OPŘO, školami a školskými 

zařízeními 

230 mil. Kč 



OP VVV – aktuální výzvy v PO 3 
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Název výzvy 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy 

Plánovaný příjem žádostí o 

podporu 

Druh 

výzvy 
Příjemci 

Plánovaná 

finanční 

alokace 

Individuální projekty 

systémové 
červen 2015 srpen - prosinec 2015   

Příspěvková organizace 

zřízená MŠMT, organizační 

složka státu 

2 000 mil. Kč 

Budování kapacit pro 

inkluzívní vzdělávání 

- individuální projekt 

systémový 

prosinec 2015 

  

průběžná OPŘO 100 mil. Kč 



Užitečné odkazy 
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OP PIK   

www.oppik.cz  

www.czechinvest.org  

 

 

OP VVV  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv   

http://www.oppik.cz/
http://www.czechinvest.org/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
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www.rismsk.cz 

http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/

