
Možnosti podpory z Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK) 

Agentura CzechInvest  

Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj 

Stav před schválením EK 



Implementační struktura 

Řídící orgán:  

– Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Zprostředkující subjekt: 

– Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

– Národní orgán pro koordinaci 
 

Ministerstvo financí:  

– Platební a certifikační autorita 

– Auditní orgán 

 



Forma podpory 

 Dotace 

 

 Finanční nástroje  

 

 Kombinace dotací a finančních nástrojů 



Finanční nástroje 

jako forma podpory budou zahrnuty ve všech prioritních osách OP PIK 

a rozdělí se jimi až 33 % alokace OP  

přesné využití na základě ex ante analýzy finančních nástrojů 

využití ve všech PO u projektů s nízkým výnosem a vysokou mírou 

rizika (start-upy, VaV projekty) a u projektů generujících příjmy 

 

Uvažované formy finančních nástrojů pro OP PIK: 

úvěry 

záruky 

rizikový kapitál 

projektové financování (ekvitní) 

kombinace úvěru/záruky s grantem (např. forma odpuštění části 

splátek po splnění závazného ukazatele, finančního příspěvku apod.) 



Veřejná podpora 

 

Maximální míra podpory (v %): 

 

 

 

 

 

De minimis: nové nařízení v legislativním procesu: hranice 200 000 

EUR zůstává, nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky 

Typ podniku 2007 - 2013 2014 - 2020 

Malý 60 45 

Střední 50 35 

Velký 40 25 



Finanční alokace OP PIK  

Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR 

z toho pro OP PIK 4, 3 mld. EUR 

Zdrojový fond: ERDF 

 

Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může dojít k drobným 

přesunům) 

Prioritní osa OP PIK 
Podíl na alokaci prioritní osy  

(%) 

PO 1 31,0 

PO 2 20,7 

PO 3 28,2 

PO 4 17,2 



Prioritní osy OP PIK 

Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ 

 

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků“ 

 

Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 

nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“  

 

Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních technologií “ 

 

 

 



Způsobilé výdaje OP PIK 

Dlouhodobý hmotný majetek: stroje, zařízení, HW, pozemky, nákup 

staveb, novostavby, rekonstrukce/modernizace staveb 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek: software, licence, know-how 

 

Vybrané provozní náklady: služby poradců, expertů, studie 

 

Osobní náklady 

 

Semináře, konference, marketing 

 



Programy podpory OP PIK 
Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 

Inovace Technologie OZE Vysokorychlostní 

internet 

Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby 

Pre-commercial 

public procurement 

Poradenství 1 (pro 

začínající podniky) 

Smart grids I. 

(Distribuční sítě) 

Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové 

technologie 

Aplikace Poradenství 2 Úspory energie v 

SZT 

Partnerství 

znalostního 

transferu 

Marketing Smart grids II. 

(Přenosové sítě) 

Spolupráce Nemovitosti 

Služby infrastruktury Školicí střediska 

Inovační vouchery 



Inovace 

Dotace na: aktivity směřující k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci 
projektu na ochranu práv duševního vlastnictví 

 

Výše dotace: 1 – 200  mil. Kč 

 

Pro koho:  
• Podniky všech velikostí, které  zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či 

inovované výrobky a výrobní procesy 

• Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy (Projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví) 

 

Míra podpory: 
• Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 

• 50 % na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví  

 

 

 

 
 

 

 

 



Potenciál 

Dotace na: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a 

inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů a jiného vybavení 

centra. 

 

Výše dotace: 3 - 200 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• pro podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou 

strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum 

a vývoj  

 

Míra podpory: 

• max. 50% pro všechny velikosti podniků 

 

 

 

 

 

 



Aplikace 

Dotace na: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 
včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje 
např. prostřednictvím sítí ERA-NET 

 

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí 

• individuální subjekty i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a 
organizací pro výzkum a šíření znalostí.  

Míra podpory: 
     Průmyslový výzkum   Experimentální vývoj 

     - malý podnik - 70% způsobilých výdajů   - malý podnik - 45% způsobilých výdajů  

      - střední podnik - 60% způsobilých výdajů                    - střední podnik - 35% způsobilých výdajů 

      - velký podnik - 50% způsobilých výdajů   - velký podnik - 25% způsobilých výdajů 

 

 

 

 

 

 



Partnerství znalostního transferu 

Dotace na: vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a 

šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a 

dovedností, ke kterým podnik nemá přístup 

 

Výše dotace: 0,5 - 5 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• podnikatelský subjekt, který je MSP a organizace pro výzkum a šíření 

znalostí 

 

Míra podpory: 

• dotace bude poskytována do maximální výše 70 %. Míra dotace se 

může lišit v jednotlivých výzvách programu. 

 

 

 

 

 



Spolupráce 

Dotace na:  

a) Klastry 

b) Technologické platformy 

c) Kooperační inovační sítě 

 

Výše dotace: 0,5 - 80 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• Pro aktivity a) a b): účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů 
spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi  

• Pro aktivitu c): podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření 
znalostí či subjekty inovační infrastruktury 

 

Míra podpory: 

• dotace bude poskytována do maximální výše 75 %. Míra dotace se 
může lišit v jednotlivých výzvách programu. 

 

 

 

 

 



Inovační vouchery 

Dotace na:  

a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od  

         organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění  

         inovačních aktivit MSP 

b) podpůrná činnost subjektů typu podnikatelských inovačních center,  

         vědeckotechnických parků 

 

Výše dotace:  
a) 80 tis.- 0.5 mil. Kč,  

b) 100 tis. - 5 mil. Kč 

 

Pro koho:  
• a) MSP 

• b) provozovatelé inovační infrastruktury – vědeckotechnické parky, inovační 
centra a podnikatelské inkubátory 

Míra podpory: 
• dotace může být  poskytována až do  výše 100 % v případě 

zprostředkovatelů a maximálně 100% v případě konečných uživatelů služeb 
(MSP). Míra dotace se může lišit v jednotlivých výzvách programu. 

 
 

 

 

 



Služby infrastruktury  
Dotace na: 

a) poskytování služeb specializovaného poradenství inovačním podnikům 

b) provozování stávajícího VTP nebo PI nebo IC  

c) v odůvodněných případech rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení 
a zlepšení kapacit pro využívání technologií  

d) v ojedinělých případech výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu. 

 

Výše dotace: stavební práce 5 - 300 mil. Kč, bez stavebních prací  

                           1 - 75 mil. Kč 

 

Pro koho:  
• a) právnická osoba – provozovatel VTP nebo IC nebo PI 

• b) neziskové organizace c) municipalita d) vysoká škola, univerzita  

Míra podpory: 
• Pro aktivitu a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů (MSP), 100% 

zprostředkovatel 

• Pro aktivitu b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Pro aktivitu c) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Pro aktivitu d) MP - 45% ZV, SP - 35% ZV, VP - 25% ZV 

 

 

 

 



Technologie 

Dotace na: dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které 

nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich 

funkčnost, dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových 

licencí 

 

Výše dotace: 0,1 mil. Kč - mikropodniky, 1 mil. Kč – max. 20 mil 

MSP 

 

Pro koho:  

• pro začínající podnikatele, pro MSP 

 

Míra podpory: 

• malý podnik – 45% ZV 

• střední podnik – 35% ZV 

 

 

 

 

 



Poradenství  

Dotace na:  

a) podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky  

b) sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a 
poradenské služby pro strategické řízení a management inovací. 

 

Výše dotace: 

 MSP 50 – 500 tis. Kč; provozovatelé inovační infrastruktury 5 – 20 mil. Kč  

 

Pro koho:  

• a) MSP s historii do 3 let, provozovatelé inovační infrastruktury – PI, VTP, IC,  

• b) CzechInvest, CzechTrade (pro interní projekty), MSP 

 

Míra podpory: 

• intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 
% způsobilých výdajů. Tzn. příjemce služby (MSP) zaplatí 50 % ceny služby 
z vlastních zdrojů příslušnému poskytovateli služeb. 

 

 

 

 

 



Marketing 

Dotace na: Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost 

usnadňují vstup na zahraniční trhy. 

 

Výše dotace: 0,2 - 200 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• MSP, CzechInvest, CzechTrade (pro interní projekty) 

 

Míra podpory: 

• individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí 0,2 – 5 mil.Kč 

• společné účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí 100 – 200 mil.Kč 

• zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací 

podniků 5 - 200 mil. 

• podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích nesmí přesáhnout 50 % 

způsobilých výdajů 

 

 

 

 

 



Nemovitosti 

Dotace na: 

a) Projekt regenerace zóny 

b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu 

c) Projekt rekonstrukce objektu typu brownfield 
 

Výše dotace: 

 Forma podpory A: dotace 1 mil. – 200 mil. Kč 

 Forma podpory B: zvýhodněný úvěr (80% ZV)1 – 200 mil Kč, finanční  

    příspěvek - max.2 mil Kč, kapitálová investice (70% ZV)  1 – 200 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• MSP 

• Územní samosprávný celek (Projekt rekonstrukce nájemního objektu) 

 

Míra podpory: 

• MP – 45% ZV 

• SP – 35% ZV 

 

 

 

 

 



Školicí střediska 

Dotace na: Výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících 

školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení 

školicích prostor včetně pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního 

vlastnictví. 

 

Výše dotace: 0,5 - 5 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• MSP 

 

Míra podpory: 

• nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů  

• MP: křížové financování max. 70 % ZV (max. 100 tis. Kč) 

• SP: křížové financování max. 60 % ZV (max. 200 tis. Kč)  

 

 

 

 

 

 



Obnovitelné zdroje energie 

Dotace na: výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních 
elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic do místa 
spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky, výstavba a 
rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z 
biomasy.   

 

Výše dotace: 1 – 100 mil. Kč, ekologické studie – max. 350 000 Kč  

 

Pro koho:  

• MSP, VP 

 

Míra podpory: 

• malé podniky – 70% 

• střední podniky – 60% 

• velké podniky – 50% 

 

 

 

 

 

 

 



Úspory energie a úspory energie v SZT  

Dotace na:  

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích průmyslových areálů, systémů měření a regulace, zařízeních na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu , osvětlení budov a prům. areálů, snižování energetické 
náročnosti budov.                            

b) rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných 
zařízení – zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. 

 

Výše dotace:  

 a) Forma podpory: dotace 0,5 - 250 mil. Kč          

 b) Forma podpory: Finanční nástroje 0,5 – 250 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• MSP, VP  

 

Míra podpory: 

a) Dotace: MP 70 %, SP 60 %, VP 50 % 

b) Finanční nástroje: zvýhodněný úvěr 70 %; ekologické studie ( 0,35 mil. Kč), finanční 
nástroje MP – 70%, SP 60% 

 

 

 

 

 



Smart grids I a II 

Dotace na: 

 I) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních 
soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení 
měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální 
bilance řízením toků výkonu mezi odběratel a provozovatelem distribuční sítě.  

II) výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 
transformoven   

 

Výše dotace: 1 – 500 mil. Kč 

Pro koho:  

I)Střední a velké podniky – držitelé licence na distribuci elektřiny  

II)Velký podnik – provozovatel přenosové soustavy  

Míra podpory: 

I) SP – 60%, VP – 50% 

II) VP 50% 

ekologické studie – max. 350 000 Kč  

 

 

 

 

 

 



Nízkouhlíkové technologie 

Dotace na: zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové 

dopravy, nízkouhlíkové technologie, náhrady primárních zdrojů druhotnými 

surovinami 

 

Výše dotace: 0,5 - 100 mil. Kč, max. na ekologické studie 0,35 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• Podnikatelské subjekty ( MSP a VP)  

 

Míra podpory: 

• Malé podniky – 70% 

• Střední podniky – 60% 

• Velké podniky – 50% 

 



Vysokorychlostní internet 

Dotace na:  

a)modernizace, rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k 

internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu 

přenosovou rychlostí alespoň 30Mbit/s,  

b)Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro 

vysokorychlostní přístup k internetu (30Mbit/s, s pevným připojením do domácnosti 100 

Mbit/s) 

c)vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí v lokalitách předpokládaného 

budoucího stavebního rozvoje. 

 

Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• Podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu ne velikost – musí být 

oprávněni k podnikání na území ČR v oblasti elektronických komunikací, 

resp. musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě 

 

 

 

 

 



ICT a sdílené služby 

Dotace na:  

a)tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorbu moderních a pokrokových 
digitálních služeb, aplikací a firmware,  

b)zřizování a provoz center sdílených služeb,  

c)budování a modernizace datových center 

 

Výše dotace: max. 200 mil. Kč 

 

Pro koho:  

• Podnikatelské subjekty, které jsou právnickou osobou nebo zemědělští 
podnikatelé (definováno jednotlivými CZ-NACE)  

 

Míra podpory: 

• Dle regionální mapy (VP – 25%, SP – 35%, MP – 45%) 

• Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (max. 
5 mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 



Aktuální dění  

Evropská komise prozatím neschválila všechny tuzemské operační 

programy, kvůli chybějícím předpisům ke služebnímu zákonu. 

 

Resort stále počítá s termínem prvních výzev v dubnu 2015  

 Inovace, Potenciál, Aplikace, Partnerství 

znalostního transferu, Spolupráce, Technologie, 

Marketing, Poradenství, Nemovitosti (bez FN), 

Obnovitelné zdroje energie, Nízkouhlíkové 

technologie, Distribuční sítě, ICT a sdílené služby. 

 

Nový monitorovací systém – aplikace MS2014+, která předpokládá 

urychlení čerpání dotací  



Kontakty 

 

 

 

Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj 

Na Hradbách 18 

702 00 Ostrava 

e-mail: ostrava@czechinvest.org 

www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj 

 

Ředitelka regionální kanceláře:      Ing. Lada Kratochvílová  - Tel. 595 198 483 

 

Regionální projektové manažerky: Ing. Pavlína Koišová – Tel. 595 198 484 

                                                       Ing. Veronika Friedlová – Tel. 595 198 481 

                                                       Ing. Lenka Ondřejová – Tel. 595 198 482    

 

     

 

mailto:ostrava@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj
http://www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj
http://www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj


Děkuji za pozornost 


