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Předhled výzev  z OP ke dni 28.7.2015 

 

Výzvy OPPIK  

OPPIK – Výzva k 22. 7. 2015 
Výzva I v programu podpory MARKETING  
Plánovaná alokace výzvy  300 000 000 Kč  
Žadatel: malý a střední podnikatel, Míra podpory max. do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  Plné žádosti: od 2. června 2015, 11:00,  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  Plné žádosti: do 30. listopadu 2015, 12:00,  
  
Věcné zaměření výzvy  
3.1 Podporovanými aktivitami jsou:  
a) Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních 
výstavách a veletrzích;  

b) Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy 
(doprava exponátů, marketingové propagační materiály).  
http://www.mpo.cz/dokument158340.html 
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OPPIK – Výzva k 24. 7. 2015 

Výzva I v programu podpory NEMOVITOSTI 

Plánovaná alokace výzvy  1 500 000 000 Kč 

Žadatel: malý a střední podnikatel 

Míra podpory: 

region NUTS II        malý podnik        střední podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy,    45%  35% 
Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  Plné žádosti: 1. září 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  Plné žádosti: 31. leden 2016 
 

Podporovanými aktivitami jsou: 
Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé 
infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské 
objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice 
původních staveb a výstavby novostaveb. 

http://www.mpo.cz/dokument158317.html 
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http://www.mpo.cz/dokument158340.html
http://www.mpo.cz/dokument158317.html
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OPPIK – Výzva k 24. 7. 2015 

Výzva I programu podpory INOVACE — Inovační projekt 

Plánovaná alokace výzvy  4 000 000 000 Kč 

Žadatel: podnikatelské subjekty, zejména malý a střední podnikatel 

Míra podpory 

 Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů 
 Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů 
 Velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 200 mil. 
Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou  nezaměstnanosti. 
 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  Plné žádosti: 1. září 2015 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  Plné žádosti: 31. ledna 2016 
 

Podporovanými aktivitami jsou: 
a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) 
b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 
c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových 

informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na 
propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) 

d) Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo 
balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních 
kanálů (marketingová inovace) 

http://www.mpo.cz/dokument158366.html 
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TZ – Moravskoslezský kraj – 28.7.2015 
 

Pokud někdo hledal možné plochy pro rozvoj podnikání na lokalitách „brownfields“, musel dosud nahlížet 

do dvou databází. V každé mohl nalézt jiný přehled. Jednalo se o celorepublikovou databázi, kterou 

provozuje agentura CzechInvest (nachází se na adrese www.brownfieldy.cz) a krajskou databázi 

brownfields, kterou pro kraj provozuje Agentura pro regionální rozvoj (ARR). Ta je dostupná na webových 

stránkách pro investory (www.invest-msr.com) v sekci brownfieldy. Právě tyto dvě databáze evidující 

brownfields v Moravskoslezském kraji byly nyní sjednoceny. 

(převzato – TZ MS kraj) 

 

 

 

 

 

 

Velké Hoštice, 28.7.2015 

Dagmar Quisková 

http://www.mpo.cz/dokument158366.html
http://www.brownfieldy.cz/
http://www.invest-msr.com/

