
1 

 

DOTAČNÍ INFO K 27. 11. 2020 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Proof of concept – Výzva V 
 
Žadatel: 

- malé a střední podniky  

 
Podporované aktivity: 
a)Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního po-
tenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu 
bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze vý-
zkumného projektu a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a 
analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a 
racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro 
jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.  
Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uve-
dený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál. Příprava studie provedi-
telnosti dále může zahrnovat aktivity související s analýzou rizik, hledání a identifikace partnerů, 
ošetření duševního vlastnictví, vytvoření inovační strategie, a další aktivity, které poskytnou jasnou 
představu o realizaci výzkumného projektu s vysokým inovačním potenciálem. 
 
b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializa-
ce. Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení 
technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.  
Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postu-
pů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, 
pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení 
nového produktu/procesu/služby na trh. Výstupem projektu bude také detailní plán komercializa-
ce (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří 
konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu. 
 
Příjem žádostí od   23. 11. 2020 
Podání žádosti do   15. 3. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/proof-of-concept---v--vyzva--257867/ 
 

 
Úspory energie – Výzva VI 
 
Žadatel: 

- malé a střední podniky  
- velké podniky 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/proof-of-concept---v--vyzva--257867/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/proof-of-concept---v--vyzva--257867/
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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),  

➢ 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,  

➢  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). 
 

 
Příjem žádostí od   24. 11. 2020 
Podání žádosti do   30. 4. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/uspory-energie---vi--vyzva--258094/ 
 

 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/uspory-energie---vi--vyzva--258094/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/uspory-energie---vi--vyzva--258094/

