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DOTAČNÍ INFO K 2. 8. 2019 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3c, dle čl. 5, odst. 3 bod c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1301/2013 
Specifický cíl: 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

 
Podporované aktivity: 

➢ rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozič-
ně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k prová-
dění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE 

 
Plánovaná alokace výzvy:   1,4 mld. Kč 
 
Míra podpory: 

region NUTS III malý podnik střední podnik 

Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský kraj 45% 35% 

 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 70 mil. Kč. 
 
Příjem žádostí od   16. 10. 2019 
Podání žádosti do   16. 3. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2019/nemovitosti---v--vyzva-_-uhelne-regiony--247642/ 
 

 
Technologie – Výzva X 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3a, dle č. 5 bodu 3a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

 
Podporované aktivity: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nemovitosti---v--vyzva-_-uhelne-regiony--247642/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nemovitosti---v--vyzva-_-uhelne-regiony--247642/
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➢ Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digi-
tální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a 
vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi 
informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly in-
tegrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení vý-
roby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika. V případě, že společnost žadatele ne-
disponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a imple-
mentovat v rámci realizace předkládaného projektu. 

 
Plánovaná alokace výzvy:  1 000 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   23. 9. 2019 
Podání žádosti do   16. 12. 2019 
 
Míra podpory: 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. 
Max. výše podpory: Malý podnik – 45% ZV, Střední podnik – 35% ZV 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2019/technologie---x--vyzva--247803/ 
 

 

Nemovitosti – Cestovní ruch  – Výzva IV 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
Investiční priorita: 3c, dle čl. 5, odst. 3 bod c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1301/2013 
Specifický cíl: 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

 
Podporované aktivity: 

➢ Rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekon-
strukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu 
brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporova-
ných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A). V případě současných přístaveb a dostaveb takto defi-
novaných (nevyhovujících) objektů, které vyžadují zábor zemědělského půdního fondu, bu-
de podpora poskytnuta jen při vyloučení negativních environmentálních vlivů a v souladu s 
udržitelnou výstavbou budov – závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo LEED. Výstu-
pem projektů tak bude nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční in-
frastruktura cestovního ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy 
regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity MSP a v tomto typu projek-
tu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst. 

 
Plánovaná alokace výzvy:   0,6 mld. Kč 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/technologie---x--vyzva--247803/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/technologie---x--vyzva--247803/
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Míra podpory: 

region NUTS II malý podnik střední podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravsko-
slezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad 

45% 35% 

 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. 
 
Příjem žádostí od   16. 9. 2019 
Podání žádosti do   31. 3. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2019/nemovitosti---iv--vyzva-_-cestovni-ruch--247620/ 
 

 

Úspory energie – Výzva V 
 
Prioritní osa: PO 3 Účinné nakládaní energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
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 včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do 

výše 100%) obcí, měst, krajů a státu 

 
Podporované aktivity: 

➢ Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,  

➢ zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě 
včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření 
s energií podle ČSN EN ISO 50001),  

➢ modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu ve-
doucí ke zvýšení její účinnosti,  

➢ modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady za-
staralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),  

➢ realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (za-
teplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření  

➢ mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s re-
kuperací odpadního tepla),  

➢ využití odpadní energie ve výrobních procesech,  

➢ snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologic-
kých procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy,  

➢ instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čer-
padla a fotovoltaické systémy,  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nemovitosti---iv--vyzva-_-cestovni-ruch--247620/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nemovitosti---iv--vyzva-_-cestovni-ruch--247620/
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➢ instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro 
vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky  

➢ instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém 
hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mi-
mo uhlí, LTO, TTO).  

 
Plánovaná alokace výzvy:   6 000 000 000 Kč 
 
Míra podpory: 
Míra podpory u projektu  
a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.  

b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.  

c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.  
 
Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje 
na zpracování výběrového řízení  
a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.  

b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.  

c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.  

 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR. 
 
Příjem žádostí od   16. 9. 2019 
Podání žádosti do   30. 4. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2019/uspory-energie---v--vyzva--247714/ 
 

 

Spolupráce – Klastry – Výzva VI 
 
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 (zejména MSP), výzkumné organizace 

 
Podporované aktivity: 

➢ Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a 
předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 
potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatel-
ský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s oh-
ledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny s výzkumnými a vývojovými pra-

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/uspory-energie---v--vyzva--247714/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/uspory-energie---v--vyzva--247714/
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covišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolek-
tivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.  

➢ Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem 
pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.  

➢ Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, za-
pojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčo-
vé technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.  

➢ Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho ří-
zení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.  

 
 
Plánovaná alokace výzvy:   250 000 000 Kč 
 
Míra podpory: 
pro aktivitu 3.1a)  

➢ 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední pod-
niky pro kategorii experimentální vývoj  

➢ 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední pod-
niky pro kategorii průmyslový výzkum  

b) pro aktivitu 3.1b), c) a d)  
➢ 50% ze způsobilých výdajů  

 
Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč  
Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1a)  

➢ 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč.  

➢ 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč.  
 
Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1b)  

➢ 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.  
 
Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1c) a 3.1d)  

➢ 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro nezralé 
klastry.  

 
Příjem předběžných žádostí od  22. 7. 2019 
Podání předběžných žádostí do    6. 9. 2019 
Příjem žádostí od   13. 9. 2019 
Podání žádosti do   29. 11. 2019 
 
Více informací:  
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2019/spoluprace-_-klastry-_-vi--vyzva--247664/ 
  

 
 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/spoluprace-_-klastry-_-vi--vyzva--247664/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/spoluprace-_-klastry-_-vi--vyzva--247664/


6 

 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V 
 
Prioritní osa: PO 3 Účinné nakládaní energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin 
Investiční priorita: 4a, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v 
podnicích 
Specifický cíl: 3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

 
Podporované aktivity: 

➢ výstavba větrných elektráren  
➢ instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel 
➢ instalace solárních termických systémů 
➢ vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn 

v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do 
místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu 
do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za úče-
lem využití užitného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobo-
vání tepelnou energií 

➢ výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení 
tepla do výměníkové stanice včetně 

➢ výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice 
včetně 

➢ výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 Mwe instalova-
ného výkonu) 

 
Plánovaná alokace výzvy:   640 000 000 Kč 
 
Míra podpory: 
V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tep-
la a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:  
a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.  
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.  
 
V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) - VTE, TČ, termické solární 
systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:  
a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.  

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.  
 

Příjem žádostí od   2. 9. 2019 
Podání žádosti do   31. 3. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2019/obnovitelne-zdroje-energie---v--vyzva--247990/ 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/obnovitelne-zdroje-energie---v--vyzva--247990/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/obnovitelne-zdroje-energie---v--vyzva--247990/
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IROP 

Výzva č. 90 
Sociální podnikání pro KPSVL 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9c: Poskytování podpory sociálním podnikům 
SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
 

Územní realizace: 
Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 60 000 000 Kč, Státní rozpočet – 0 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: 
➢ osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
➢ obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
➢ nestátní neziskové organizace 
➢ církve 
➢ církevní organizace 

 

Míra podpory:  

Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

Státní rozpočet: 0% 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  21. 8. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 1. 2020 
 

Podporované aktivity: 
➢ výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-90-Socialni-podnikani-pro-KPSVL 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-90-Socialni-podnikani-pro-KPSVL

