
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 27. 9. 2019 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva č. 10/2020 

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti 

Aktivita: 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 

 
Typ žadatele: 

➢ podnikatelské subjekty 
➢ neziskové organizace 
➢ zájmová sdružení právnických osob 
➢ veřejné výzkumné instituce 

 
Využití dotace: 
Dotace je určena na realizaci výzkumu, který by měl prokázat vliv infrastrukturních opatření v ob-
lasti zvyšování energetické účinnosti v sektoru dopravy na urychlení zavádění účinnějších pohonů v 
osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy. 
 
Alokace na danou aktivitu: 10 000 000 Kč 
Max. výše dotace:    2 200 000 Kč 
Max. výše způsobilých výdajů: 90% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 25. 9. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   25. 10. 2019 
 

Více informací: 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-10-2020--

aktivita-2i--vliv-vystavby-infrastruktury-pro-alternativni-paliva-na-zavadeni-ucinnejsich-pohonu-v-

osobni-preprave--249120/ 

 

 

Partnerství znalostního transferu – Výzva V 
 
Prioritní osa: PO1 „“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 a znalostní 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.  

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-10-2020--aktivita-2i--vliv-vystavby-infrastruktury-pro-alternativni-paliva-na-zavadeni-ucinnejsich-pohonu-v-osobni-preprave--249120/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-10-2020--aktivita-2i--vliv-vystavby-infrastruktury-pro-alternativni-paliva-na-zavadeni-ucinnejsich-pohonu-v-osobni-preprave--249120/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-10-2020--aktivita-2i--vliv-vystavby-infrastruktury-pro-alternativni-paliva-na-zavadeni-ucinnejsich-pohonu-v-osobni-preprave--249120/
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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 pro-
duktů a služeb včetně designu  
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.  
 

Plánovaná alokace výzvy:  200 000 000 Kč 
 
Cíl výzvy: 
Posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpo-
řit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném 
sektoru s potřebami podniků. 
 
Příjem žádostí od   7. 10. 2019 
Podání žádosti do   7. 1. 2020 
 

Více informací: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-

2019/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-v--vyzva--249092/ 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-v--vyzva--249092/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-v--vyzva--249092/

