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• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Koncem dubna schválila Evropská komise první český operační program
– Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP
PIK“) na programové období 2014-2020. OP PIK navazuje na dotační
program Operační program Podnikání a inovace („OP PI“) z období
2007-2013. Celková alokace OP PIK je cca 135 mld. Kč (4 905 mil. EUR)
a podpora bude poskytována jak formou dotací, tak i formou finančních
nástrojů, popř. kombinací těchto podpor.

OP PIK je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a zahrnuje celkem 24
programů podpory. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny stěžejní
informace o programu Inovace, Potenciál, Aplikace a Úspory energie.
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015
Program INOVACE

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Zaměření programu

•• Účast v programu je určena všem podnikům, které zamýšlejí posílit svou inovační výkonnost prostřednictvím
zvýšení efektivnosti výrobních procesů nebo interních procesů v oblasti řízení inovací, tvorby a zavádění
nových konkurenceschopných produktů na globální trh.

Podporované typy aktivit

•• Inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
•• Inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
•• Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových
informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení
výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby.
•• Marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu
nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.
* Organizační a marketingová inovace může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených
na produktovou nebo procesní inovaci.

Příjemci podpory

•• Malé, střední a velké podniky
•• Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu (resp.
podporované aktivitě).

Způsobilé náklady projektu

•• Dlouhodobý hmotný majetek - projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby*, technologie, hardware a sítě.
•• Dlouhodobý nehmotný majetek - software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů.
*Související stavební úpravy - maximálně 20 % celkových výdajů na technologie a hardware a sítě.
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červen 2015

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Procentuální výše dotace
na jeden projekt

•• 25 – 45 % investičních nákladů.

Minimální a maximální dotace
na jeden projekt

•• 1 mil. Kč až 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou
nezaměstnanosti.

Datum pro předkládání žádostí

•• Předběžné žádosti: červen až listopad 2015.
•• Plné žádosti: červen 2015 až leden 2016.

Podmínky účasti v projektu

•• Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy.
•• Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.

Speciální podmínky

•• Podpořeny budou jen projekty, které využívají výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo výsledky výzkumu
a vývoje vzniklé ve spolupráci s externím subjektem či v podobě transferu technologie. Tyto vývojové aktivity musí
být ukončeny a prokazatelně doloženy.
•• Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015
Program POTENCIÁL

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Zaměření programu

•• Účast v programu je určena všem podnikům, které zamýšlejí dále rozvíjet centra určená pro průmyslový
výzkum, vývoj a inovace a které zamýšlejí prohloubit spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi
a vytvořit kvalifikovaná pracovní místa s cílem rozvinout znalostní ekonomiku.

Podporované typy aktivit

•• Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Příjemci podpory

•• Malé, střední a velké podniky.
•• Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu (resp.
podporované aktivitě).

Způsobilé náklady projektu

•• Pořízení strojů a jiného vybavení vývojových center.
•• Vybrané provozní náklady (osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) - pouze pro malé a střední podniky
(MSP).
•• Náklady na nákup pozemků (max. 10 % z celkových způsobilých investičních nákladů).
•• Náklady na nákup nemovitosti či jejich rekonstrukci (max. 40 % z celkových způsobilých investičních nákladů).

Procentuální výše dotace
na jeden projekt

•• 50 % způsobilých nákladů pro všechny typy žadatelů.

Minimální a maximální dotace
na jeden projekt

•• 2 mil. Kč až 75 mil. Kč, respektive 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou
nezaměstnanosti.

Datum pro předkládání žádostí

•• Předběžné žádosti: červen až srpen 2015.
•• Plné žádosti: září 2015 až listopad 2015.

Podmínky účasti v projektu

•• Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy.
•• Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.

Speciální podmínky

•• Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP
4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
•• Mzdy budou vypláceny pouze MSP a to jen na absolventy provádějící výzkum a vývoj.
•• Příjemce dotace je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií pro účely výzkumu a vývoje.
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015
Program APLIKACE

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Zaměření programu

•• Účast v programu je určena všem podnikům, podnikatelským subjektům a výzkumným organizacím v České
republice, které zamýšlejí získávat nové znalosti potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů a technologií prostřednictvím realizace vlastních projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem
těchto činností je posílení výzkumné a vývojové kapacity svých podniků, zavádění inovací vyšších řádů
a tvorba produktů konkurenceschopných na světových trzích.  

Podporované typy aktivit

•• Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjemci podpory

•• Malé, střední a velké podniky.
•• Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
•• Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu
(resp. podporované aktivitě).

Způsobilé náklady projektu

•• Mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu.
•• Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů.
•• Smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence.
•• Poradenské služby.
•• Ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky vzniklé v důsledku
projektu.
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Procentuální výše dotace
na jeden projekt pro malý/
střední / velký podnik

•• Průmyslový výzkum: 70/60/50 % způsobilých nákladů*
•• Experimentální vývoj: 45/35/25 % způsobilých nákladů*
V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia**:
•• Průmyslový výzkum: 80/75/65 % způsobilých nákladů*
•• Experimentální vývoj: 60/50/40 % způsobilých nákladů*
Za celý projekt však maximálně 70 %.
* (malý / střední / velký podnik)
** Konsorcium:
   1) Spolupráce mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem.
   2) K této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech.
   3) Kooperace mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Minimální a maximální dotace
na jeden projekt

•• 1 mil. Kč až 100 mil. Kč.

Datum pro předkládání žádostí

•• Předběžné žádosti: červen až srpen 2015.
•• Plné žádosti: září 2015 až listopad 2015.

Podmínky účasti v projektu

•• Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy.
•• Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.

Speciální podmínky

•• Každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti). V případě
projektů, které budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami, ovládající a ovládanou osobou
ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstev v platném znění, bude rovněž
použito omezení maximálně dvou projektů.
•• Pokud je součástí aktivit zhotovení prototypů, pak musí tyto prototypy podstoupit prototypové zkoušky, o kterých
bude proveden detailní záznam a vyhodnocení. Pokud budou prototypy následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního prototypu za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady.
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015
Program ÚSPORY ENERGIE

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Zaměření programu

•• Účast v programu je určena všem podnikům, které zamýšlejí realizovat opatření vedoucí k úspoře konečné
spotřeby energie a hledají dotační zdroje na pokrytí souvisejících investičních nákladů.

Podporované typy aktivit

•• Zateplení objektů, výměna oken a dveří.
•• Investice do modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla.
•• Investice do modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu.
•• Investice do zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
•• Investice do modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod LED).
•• Nákup a instalace technologie pro využívání odpadní energie ve výrobních procesech.
•• Nákup a instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
•• Nákup a instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Příjemci podpory

•• Všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost (právnická osoba nebo fyzická osoba).
•• Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu (resp.
podporované aktivitě).

Způsobilé náklady projektu

•• Nákup a úpravy pozemků.
•• Inženýrské sítě a komunikace.
•• Projektová dokumentace stavby.
•• Inženýrská činnost ve výstavbě.
•• Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb.
•• Novostavby, nákup staveb.
•• Hardware a sítě, software a data.
•• Stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu.
•• Publicita projektu.
•• Ekologická studie (Energetický posudek).
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Procentuální výše dotace
na jeden projekt

•• 45 – 65 % investičních nákladů na realizaci úsporných opatření.
•• 50 – 70 % nákladů na energetický posudek.

Minimální a maximální dotace
na jeden projekt

•• 0,5 mil. Kč až 250 mil. Kč na realizaci úsporných opatření.

Datum pro předkládání žádostí

•• Předběžné žádosti: červen až srpen 2015.

•• Max. 350 tis. Kč na energetický posudek.
•• Plné žádosti: září 2015 až leden 2016.

Podmínky účasti v projektu

•• Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy.

Speciální podmínky

•• Realizované aktivity projektu musí vycházet z doporučené varianty Energetického auditu zpracovaného k projektu.
•• Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných § 6, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, a zároveň požadavek
na průměrný součinitel prostupu tepla maximálně 0,95 x Uem,R nebo 0,9 x ER (dodané energie).
•• Projekt musí splňovat požadavky na úrovni kladené spodní polovinou intervalu nejlepších dostupných technik dle
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.
•• Projekty obsahující kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány jenom v případě, pokud splní
kritéria vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla.
•• Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů bude podpořena pouze v případě, že bude součástí
komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření.
•• Instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu,
nikoliv jako samostatné opatření. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 30 kWp, který
musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem
evidované v katastru nemovitostí.
•• V jedné výzvě je možno podat až 2 žádosti.
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Dotace a investiční pobídky
červen 2015

Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

• Operační program
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost –
Inovace, Potenciál, Aplikace
a Úspory energie

Dotace CZ
Luděk Hanáček
Antonín Weber
Patrik Filusz

+420 246 042 108
lhanacek@deloittece.com
+420 246 042 394
antoweber@deloittece.com
+420 246 043 152
pfilusz@deloittece.com

Deloitte Advisory s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555

Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
+421 (2) 582 49 113
mrybar@deloittece.com
Investiční pobídky
Daniela Fotrová

+420 246 042 921
dfotrova@deloittece.com
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