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Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK
na rok 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017.
V rámci aktualizace došlo ke změně
u IV. výzvy programu Inovace, která bude

nově kolová, stejně jako IV. výzva programu
Potenciál a IV. výzva programu Aplikace.
Další změnou je rovněž zařazení IV. výzvy
programu ICT a sdílené služby na základě
vyhodnocení předchozích výzev a z důvodu
zájmu potencionálních žadatelů.

V tabulce níže je uveden aktualizovaný
harmonogram pro vybrané výzvy:

Název
programu

Zaměření programu

Druh
výzvy

Podporované
území

Typy příjemců*

Předpokládané
datum
vyhlášení

Plánované
datum příjmu žádostí
o podporu

IV. Výzva
Inovace

Nákup výrobní technologie za účelem
zavedení nových nebo inovovaných
výrobků do výroby a na trh

Kolová

Území ČR, mimo
území hl. m. Prahy

MSP, VP

6/2017

od 7/2017
do 10/2017

IV. Výzva
Aplikace

Činnosti výzkumu a vývoje s výstupy
v podobě prototype, průmyslových
či užitných vzorů, software, atd.

Kolová

Území ČR, mimo
území hl. m. Prahy

MSP, VP

7/2017

od 7/2017
do 11/2017

IV. Výzva
Potenciál

Založení nebo rozvoj center průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací

Kolová

Území ČR, mimo
území hl. m. Prahy

MSP

7/2017

od 8/2017
do 10/2017

IV. Výzva ICT
a sdílené
služby

Tvorba nových IS/ICT řešení

Kolová

Území ČR, mimo
území hl. m. Prahy

MSP, VP

9/2017

od 9/2017
do 1/2018

*MSP – Malý a střední podnik, VP - Velký podnik.
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Vyhlášení třetí veřejné soutěže
programu TRIO

Dne 15. května 2017 vyhlásilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu třetí veřejnou soutěž
programu TRIO.
Cílem programu je podpora aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje se
zaměřením na rozvoj potenciálu České
republiky v oblasti klíčových technologií,
jako je fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály
a pokročilé výrobní technologie.

Uchazečem veřejné soutěže mohou být
podniky (právnické i fyzické osoby), které
řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň
jednou výzkumnou organizací. Nejvyšší
povolená míra podpory na jeden projekt může být až 80 % celkových uznaných nákladů. Maximální částka finanční
podpory na jeden projekt je stanovena
na 20 mil. Kč. Celková alokace programu
na rok 2018 činí cca 340 mil. Kč. Soutěžní lhůta probíhá od 16. května 2017
do 14. července 2017 do 12:00 hodin.
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Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
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Luděk Hanáček
+420 606 654 304
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Investiční pobídky
Daniela Hušáková
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Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů
a pozvánek zde: http://www2.deloitte.com/cz/subscribe

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

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte
Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobné informace o společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích
členských firmách jsou uvedeny na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství
v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky
a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce
kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více
o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních
sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích
členských firem či jejich spřízněných podniků (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje
odborné rady a služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které může mít dopad na Vaše finance či podnik,
byste měli konzultovat s kvalifikovaným odborným poradcem. Žádný subjekt v rámci sítě společností Deloitte nenese
odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této komunikace.
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