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DOTAČNÍ INFO K 1. 12. 2016 

ESFCR 

Podpora zaměstnanosti cílových skupin 
Výzva č. 03_16_068 
  

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a mobility pracovníků 
SC 1.1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných 
 
Alokace: 300 000 000  CZK 
 
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 
Vzdělávací a poradenské instituce 

 právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách 

 fyzické osoby 
jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb sou-
visejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které prokážou svou 
historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy. Tyto subjekty musí předložit poslední 
platní daňové přiznání, kterým doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poraden-
ství. Pokud z daňového přiznání není jednoznačný převažující předmět podnikání (např. z důvodu 
souběhu vícera činností) lze doložit s daňovým přiznáním přílohu k účetní závěrce, jestliže požado-
vaný převažující předmět činnosti prokazuje. Povinnost předložit poslední platné daňové přiznání 
se netýká škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol, ani žadatelů 
vymezených v následujících odrážkách 
Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhláše-
ní výzvy 

 spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č, 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů 

 ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002., o církvích a náboženských spo-
lečnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 
sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí 

 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., o ob-
cích 

Obce dle zákona 128/2000 Sb., o obcích 
Dobrovolné svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb., o obcích 
 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  

Příjemce/žadatel Podíl EU Státní rozpočet Příjemce/žadatel 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 85% 15% 0% 



2 

 

prospěšnou činnost, Obecně prospěšné spo-

lečnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské 

společnosti, nadace a nadační fondy 

státní vysoké školy, školy a školská zařízení zři-

zovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 

561/2004) 

85% 15% 0% 

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých 

škol) 

85% 10% 5% 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 

školských zařízení zapsané ve školském rejstří-

ku 

85% 10% 5% 

Obce, dobrovolné svazky obcí 85% 10% 5% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvede-

ných kategoriích, např. OSVČ, obchodní spo-

lečnosti, veřejné obchodní společnosti, společ-

nosti s ručením omezeným, akciové společnosti 

85% 0% 15% 

 

Příjem žádostí od   30. 11. 2016 
Podání žádosti do   15. 3. 2017 
 

Popis podporovaných aktivit 
- poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání 
- bilanční a pracovní diagnostika 
- motivační aktivity 
- rekvalifikace 
- rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce 
- podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností 
- zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření 
nových pracovních míst 
- podpora flexibilních forem zaměstnání 
- doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce 
- realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstna-
nosti 

https://www.esfcr.cz/vyzva-068-opz 

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu 
Výzva č. 03_16_132 
 
PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
IP 1.2: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní 
postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 
SC: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 
 
Alokace: 350 000 000  CZK 
 

https://www.esfcr.cz/vyzva-068-opz
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Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: 

 kraje, obce a jimi zřizované organizace 

 dobrovolné svazky obcí 

 poradenské a vzdělávací instituce 

 veřejné výzkumné organizace 

 nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, ops, církve, nadace) 

 profesní a podnikatelská sdružení 

 obchodní korporace 

 OSVČ 

 státní podniky 

 právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem 

 školy a školská zařízení 

 vysoké školy 

 OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace 

 sociální partneři 
 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  

Typ organizace – méně rozvinuté regiony Podíl EU Státní rozpočet Příjemce/žadatel 

 organizační složka státu 

 příspěvkové organizace státu 

 státní vysoké školy 

 školy a školská zařízení zřizovaná minis-

terstvy dle školského zákona 

85% 15% 0% 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 

školských zařízení 

85% 10% 5% 

 Kraje 

 obce 

 organizační složky krajů a obcí 

 příspěvkové organizace zřizované kraji a 

obcemi (s výjimkou škol a školských za-

řízení) 

 dobrovolné svazky obcí 

85% 10% 5% 

Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých 

škol) a výzkumné organizace (dle zákona č. 

130/2002 Sb.) 

85% 10% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 

prospěšnou činnost 

 obecně prospěšné společnosti 

 spolky 

 ústavy 

 církve a náboženské společnosti 

 nadace a nadační fondy 

 místní akční skupiny 

85% 15% 0% 
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 Hospodářská komora, Agrární komora 

 svazy, asociace 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvede-

ných kategoriích 

 Obchodní společnosti 

o veřejná obchodní společnost 

o komanditní společnost 

o společnost s ručením omezeným 

o akciová společnost 

o evropská společnost 

o evropské hospodářské zájmové 

sdružení 

 Státní podniky 

 Družstva 

o družstvo 

o evropská družstevní společnost 

 OSVČ  

 Profesní komory 

85% 0% 15% 

 

Příjem žádostí od   1. 2. 2017 
Podání žádosti do   30. 6. 2017 
 

Popis podporovaných aktivit 
Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovní-
ho procesu. Služby hlídání dětí a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítě-
te. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a 
kulturních i hygienických návyků dítěte. 
Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. 

https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva III programu APLIKACE 
 
PO 1: „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
IP: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 1.1: „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 
 
Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: 
 
a) žadatelem je vždy jeden podnikatelský subjekt, příjemcem mohou být podnikatelské subjekty, 
partnerem (spolupříjemcem) pak podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí 
(výzkumné organizace). Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i kon-
sorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí, v případě 

https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz
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konsorcií vystupuje jako žadatel/příjemce vždy jeden subjekt (podnikatelský subjekt) z konsorcia, 
další subjekty vystupují jako partneři zapojení do realizace projektu, kteří mají vlastní rozpočet, 
případně i odlišné míry podpory, podmínky a povinnosti programu/Výzvy pro partnery platí stejné 
jako pro hlavního žadatele 
Typy podporovaných právních forem: 
- veřejná obchodní společnost 
- společnost s ručením omezeným 
- společnost komanditní 
- akciová společnost 
- ústav 
- družstvo 
- státní podnik 
- nadace 
- nadační fond 
- spolek 
- pobočný spolek 
- zahraniční spolek 
- národní podnik 
- příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
- státní příspěvková organizace ze zákona 
- veřejnoprávní instituce 
- vysoká škola (veřejná, státní) 
- veřejná výzkumná organizace 
- komora (hospodářská, agrární) 
- zájmové sdružení právnických osob 
- evropské hospodářské zájmové sdružení 
- evropská společnost 
- evropská družstevní společnost 
- odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
- zahraniční pobočný spolek 
- odštěpný závod 
b) prokáže odbornou způsobilost k řešení projektu 
c) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskuteč-
ňování je realizován projekt 
d) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z člen-
ských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejí-
cích datu podání žádosti o podporu, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bu-
de muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku 
e) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi své-
ho sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplat-
ků se považují za vypořádané nedoplatky 
f) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
g) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na 
rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 
h) výše uvedené povinnosti a podmínky platí pro všechny členy konsorcia z ČR 
 
Alokace Výzvy: 4 500 000 000 Kč 
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Příjem žádostí od   2. 1. 2017 
Podání žádosti do   2. 4. 2017 
 

Cíle výzvy: 

Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb 
prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky 
těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschop-
ných na světových trzích. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2016/aplikace---iii--vyzva--222765/ 

Výzva III programu podpory INOVACE – Inovační projekt 
 
PO 1: „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
IP: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 1.1: „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 
 
Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: 
a) podnikatelský subjekt, zemědělští podnikatelé (definováni zákonem č. 252/1997 Sb., o zeměděl-
ství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. 
Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovace 
 
Typy podporovaných právních forem: 
- podnikající fyzická osoba tuzemská 
- veřejná obchodní společnost 
- společnost s ručením omezeným 
- společnost komanditní 
- akciová společnost 
- ústav 
- družstvo 
- příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
- státní příspěvková organizace ze zákona 
- státní příspěvková organizace ostatní 
- veřejnoprávní instituce 
- odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
- odštěpný závod 
- vysoká škola (veřejná, státní) 
- školská právnická osoba 
- veřejná výzkumná organizace 
- spolek, pobočný spolek 
- zájmové sdružení právnických osob 
- zahraniční spolek 
- organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace 
- evropské hospodářské zájmové sdružení 
- evropská společnost 
- evropská družstevní společnost 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/aplikace---iii--vyzva--222765/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/aplikace---iii--vyzva--222765/
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- zahraniční FO 
- zahraniční pobočný spolek 
- státní podnik 
- národní podnik 
b) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskuteč-
ňování je realizován projekt, a to nejpozději k datu podání poslední žádosti o platbu 
c) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z člen-
ských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejí-
cích datu podání žádosti o podporu, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bu-
de muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku 
d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi své-
ho sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplat-
ků se považují za vypořádané nedoplatky 
e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na roz-
hodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 
 
Alokace Výzvy: 5 000 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   19. 12. 2016 
Podání žádosti do   30. 4. 2017 
 

Cíle výzvy: 

Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednic-
tvím zvýšení unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a 
výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních 
procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu 
v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na glo-
bální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyš-
ších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2016/inovace---iii--vyzva--222698/ 

Výzva III programu podpory Služby infrastruktury 
 
PO 1: „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
IP: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 1.1: „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 
 
Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: 
a) právnická osoba přípustné formy dle této výzvy, která bude působit jako vlastník/provozovatel 
inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inku-
bátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým 
výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol 
 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/inovace---iii--vyzva--222698/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/inovace---iii--vyzva--222698/
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Typy podporovaných právních forem: 
- veřejná obchodní společnost 
- společnost s ručením omezeným 
- společnost komanditní 
- akciová společnost 
- ústav 
- družstvo 
- příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
- státní příspěvková organizace ze zákona 
- veřejnoprávní instituce 
- odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
- odštěpný závod 
- vysoká škola (veřejná, státní) 
- veřejná výzkumná organizace 
- komora (hospodářská, agrární) 
- zájmové sdružení právnických osob 
- dobrovolný svazek obcí 
- obec 
- město  
- kraj 
- evropské hospodářské zájmové sdružení 
- evropská společnost 
- evropská družstevní společnost 
- státní podnik 
- národní podnik 
b) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskuteč-
ňování je realizován projekt 
c) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z člen-
ských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejí-
cích datu podání žádosti o podporu, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bu-
de muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku 
d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi své-
ho sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplat-
ků se považují za vypořádané nedoplatky 
e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na roz-
hodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 
 
Alokace Výzvy: 1 750 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   15. 1. 2017 
Podání žádosti do   15. 4. 2017 
 

Cíle výzvy: 

Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi podnikatel-
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skými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci no-
vých technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezi-
sektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadní-
ho prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2016/sluzby-infrastruktury--222687/ 

Výzva III programu podpory POTENCIÁL 
 
PO 1: „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
IP: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 1.1: „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 
 
Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: 
a) fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy, která bude působit jako vlastník 
a provozovatel infrastruktury, dle podmínek programu vést analytickou účetní evidenci ve vztahu 
ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol 
 
Typy podporovaných právních forem: 
- podnikající fyzická osoba tuzemská 
- veřejná obchodní společnost 
- společnost s ručením omezeným 
- společnost komanditní 
- nadace 
- nadační fond 
- akciová společnost 
- ústav 
- družstvo 
- příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
- státní příspěvková organizace ze zákona 
- státní příspěvková organizace ostatní 
- veřejnoprávní instituce 
- odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
- organizační složka zahraničního nadačního fondu 
- organizační složka zahraniční nadace 
- zahraniční fyzická osoba 
- odštěpný závod zahraniční fyzické osoby 
- odštěpný závod 
- vysoká škola (veřejná, státní) 
- školská právnická osoba 
- veřejná výzkumná organizace 
- spolek 
- pobočný spolek 
- zájmové sdružení právnických osob 
- dobrovolný svazek obcí 
- obec 
- kraj 
- městská část hlavního města Prahy 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/sluzby-infrastruktury--222687/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/sluzby-infrastruktury--222687/
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- zahraniční spolek 
- evropské hospodářské zájmové sdružení 
- evropská společnost 
- evropská družstevní společnost 
- státní podnik 
- národní podnik 
- zahraniční pobočný spolek 
b) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskuteč-
ňování je realizován projekt 
c) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z člen-
ských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejí-
cích datu podání žádosti o podporu, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bu-
de muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku. Žadatel musí mít pobočku 
zapsanou k první žádosti o platbu ve výpisu Registru živnostenského podnikání 
d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi své-
ho sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplat-
ků se považují za vypořádané nedoplatky 
e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na roz-
hodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 
 
Alokace Výzvy: 2 500 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   12. 12. 2016 
Podání žádosti do   28. 2. 2017 
 

Cíle výzvy: 

Podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a ino-
vační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vý-
vojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, 
zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývo-
je a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2016/potencial---vyzva-iii--222204/ 

Výzva IV. programu Technologie 
 
PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
IP: 3a, dle č. 5 bodu 3a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: 
a) je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která splňuje definici malého podniku vymeze-
nou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/potencial---vyzva-iii--222204/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/potencial---vyzva-iii--222204/
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b) příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední tři po sobě 
jdoucí zdaňovací období 
c) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskuteč-
ňování je realizován projekt 
d) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z člen-
ských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu tří uzavřených daňových období předcházejících 
datu podání žádosti o podporu, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude 
muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku 
e) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi své-
ho sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplat-
ků se považují za vypořádané nedoplatky 
f) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
g) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na 
rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 
 
Alokace Výzvy: 1 800 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   9. 12. 2016 
Podání žádosti do   28. 2. 2017 
 

Cíle výzvy: 

Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých podniků a přispívat tak k rozvoji regionů 
a zvyšování zaměstnanosti. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2016/technologie---vyzva-iv--222195/ 

 

Tomíčková Petra, 1. 12. 2016 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/technologie---vyzva-iv--222195/
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2016/technologie---vyzva-iv--222195/

