DOTAČNÍ INFO K 21. 7. 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva I programu podpory Úspory energie
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
Prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Investiční priorita: 4b – Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v
podnicích
Specifický cíl: 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“
Žadatel:
 malé, střední a velké podniky
Podporované aktivity:
- Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
energie pro vlastní spotřebu podniku
Plánovaná alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

16. 6. 2017
16. 10. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/uspory-energie---fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu---i--vyzva--229589/

Výzva IV programu Spolupráce - Klastry
Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Žadatel:
 podnikatelské subjekty (MPS splňující definici klastru), výzkumné organizace
Podporované aktivity:
- Kolektivní výzkum
- Sdílená infrastruktura
- Internacionalizace klastru
- Rozvoj klastrové organizace
Plánovaná alokace výzvy: 300 000 000 Kč
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Příjem žádostí od
Podání žádosti do

14. 7. 2017
20. 10. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/spoluprace---klastry-iv--vyzva--230244/

Výzva III programu podpory Partnerství znalostního transferu
Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Žadatel:
 malé a střední podniky, výzkumné organizace
Podporované aktivity:
Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací
pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke
kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či
doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam
pro další rozvoj podniku:
a) zlepšení výrobních procesů,
b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.
Plánovaná alokace výzvy: 200 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

14. 7. 2017
13. 10. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/partnerstvi-znalostniho-transferu---iii--vyzva--230231/

Výzva II programu podpory Inovační vouchery
Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Žadatel:
 malé a střední podniky
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Podporované aktivity:
- nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění
inovačních aktivit malých a středních podniků
Plánovaná alokace: 164 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

10. 7. 2017
31. 12. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/inovacni-vouchery---ii--vyzva--230221/

Výzva IV programu podpory INOVACE – Inovační projekt
Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl: 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“
Žadatel:
 podnikatelské subjekty, zejména MSP
Podporované aktivity:
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 výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
d) Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu
nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Plánovaná alokace: 3 000 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

12. 7. 2017
12. 11. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/inovace---iv--vyzva--230208/

Výzva III programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÁ TECHNOLOGIE – Úpravu bioplynu na biometan a
jeho vtlačení do sítě
Prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií
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Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při
využívání druhotných surovin
Žadatel:
 malé, střední podniky a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100%
veřejným sektorem.
Podporované aktivity:
- technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě
- technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury
(např. plnění lahví, CNG vozidel apod.)
Plánovaná alokace: 60 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

17. 7. 2017
17. 11. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/nizkouhlikove-energie---vtlaceni-bioplynu---iii--vyzva--230137/

Výzva III programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÁ TECHNOLOGIE – Druhotné suroviny
Prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při
využívání druhotných surovin
Žadatel:
 malé, střední podniky a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100%
veřejným sektorem.
Podporované aktivity:
- zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další
využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů,
stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
- zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
- zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin,
včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné
Plánovaná alokace: 70 000 000 Kč
Příjem žádostí od

17. 7. 2017
4

Podání žádosti do

17. 11. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/nizkouhlikove-energie---druhotne-suroviny---iii--vyzva--230112/

Výzva III programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÁ TECHNOLOGIE – Akumulace energie
Prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Investiční priorita: 4f, Podpora výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií
Specifický cíl: 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při
využívání druhotných surovin“
Žadatel:
 malé, střední podniky a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100%
veřejným sektorem
Podporované aktivity:
- inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie
Plánovaná alokace: 60 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

17. 7. 2017
17. 10. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/nizkouhlikove-energie---akumulace-energie---iii--vyzva--230102/

Výzva I programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy
Prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Investiční priorita: 4b – Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v
podnicích
Specifický cíl: 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“
Žadatel:
 malé, střední podniky a velké podniky
Podporované aktivity:
- Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov
- podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím
budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
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Plánovaná alokace: 100 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

17. 7. 2017
17. 11. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/uspory-energie---energeticky-efektivni-budovy---i--vyzva--230090/

Výzva IV programu podpory POTENCIÁL
Prioritní osa: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl: 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“
Žadatel:
 podnikatelské subjekty
Podporované aktivity:
- Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení
pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit
tohoto centra
Plánovaná alokace: 1 500 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

20. 7. 2017
30. 11. 2017

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2017/potencial---iv--vyzva--230415/
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