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DOTAČNÍ INFO K 11. 9. 2020 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Potenciál – VII. výzva 
 
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: 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 
 
Žadatel: 

- malé a střední podniky  
- velké podniky 
- podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. 

 
Podporované aktivity: 
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, 
strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 
 
Příjem žádostí od   4. 9. 2020 
Podání žádosti do   23. 11. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/potencial-_-vii--vyzva--256564/ 
 

 
Inovace – Inovační projekt - Výzva VIII 
 
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: 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 
 
Žadatel: 

➢ malé, střední a velké podniky 

➢ podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem 

Podporované aktivity: 
➢ Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);  

➢ zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);  

➢ zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových in-
formačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené přede-
vším na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační 
inovace);  

➢ zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu ne-
bo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/potencial-_-vii--vyzva--256564/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/potencial-_-vii--vyzva--256564/
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Příjem žádostí od   15. 10. 2020 
Podání žádosti do   29. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/inovace---inovacni-projekt-vyzva-viii--256624/ 
 

 
Aplikace – Výzva VIII 
 
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: 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 
 
Žadatel: 

➢ malé, střední a velké podniky 

➢ podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem 

➢ organizace pro výzkum a šíření znalostí 

 

Podporované aktivity: 
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.  
Výzva je zaměřena na zpracovatelský průmysl s důrazem na projekty úzce související s CZ-NACE 
30.3. 
 
Příjem žádostí od   14. 9. 2020 
Podání žádosti do   15. 12. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/aplikace-vyzva-viii--256641/ 
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