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Nově vyhlášené výzvy OP PIK

Technologie – Výzva VII (průmysl 4.0)
Začátkem prosince 2017 byla vyhlášena
Výzva VII programu Technologie, která podporuje růst a posilování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím digitální
transformace.
Kdo může o dotaci žádat:
•• Malý nebo střední podnik, který plánuje
investice do pořízení nových strojů, technologického vybavení a propojení těchto
technologií autonomní obousměrnou
komunikací do výrobního procesu.
Podpora není určena na prostou obnovu
stávajícího strojního zařízení s nulovým
stupněm inovace

Na co se dotace vztahuje:

Příjem žádostí:

•• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

•• 12. února 2018 – 14. května 2018

•• Výdaje na pořízení provozních souborů
Výše dotace na jeden projekt:
•• 1 mil. Kč – 20 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
•• Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro
malé podniky
•• Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro
střední podniky

Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území České
republiky mimo území hlavního města
Prahy.
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Technologie – Výzva VI (pro začínající
podniky)
V prosinci 2017 byla rovněž vyhlášena
Výzva VI programu Technologie zaměřená
na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů
začínajících podniků, které přispívají rozvoji
regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co se dotace vztahuje:

Příjem žádostí:

•• Pořízení nových strojů, technologických
zařízení a vybavení

•• 11. prosince 2017 – 12. února 2018

•• Dlouhodobý a drobný hmotný
i nehmotný majetek
Výše dotace na jeden projekt:

Jedná se o průběžnou výzvu.
Realizace projektu musí probíhat na území
ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může o dotaci žádat:

Míra podpory na jeden projekt:

•• Začínajících malé podniky s podnikatelskou historií maximálně 3 roky

•• Maximálně 45 % způsobilých výdajů

•• Podnikající fyzická nebo právnická osoba
musí splňovat definici malého podniku
vymezenou v Doporučení2003/361/ES

•• 100 tis. Kč – 225 tis. Kč
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Aplikace – Výzva V (Clean Sky 2)
Dále byla vyhlášena Výzva V programu
Aplikace, která podporuje podnikatelské
subjekty a organizace pro výzkum a šíření
znalostí, které chtějí realizovat průmyslový
výzkum a experimentální vývoj nových
produktů, materiálů, technologií a služeb
v oblasti civilního dopravního letectví.

•• Neinvestiční náklady na licence

Příjem žádostí:

•• Náklady na poradenské služby využité
výlučně pro účely projektu

•• 18. prosince 2017 – 30. dubna 2018

•• Dodatečné režijní a ostatní náklady

Jedná se o kolovou výzvu.
Projekt musí být realizován na území ČR
mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může o dotaci žádat:

Míra podpory na jeden projekt:

•• Malé, střední i velké podniky

•• Maximálně 70 % způsobilých výdajů za
celý projekt v závislosti na typu aktivity
a velikosti podniku

Na co se dotace vztahuje:
•• Osobní náklady (mzdy výzkumných pracovníků aj.)
•• Náklady na nástroje, přístroje, vybavení
a nehmotný majetek
•• Náklady na smluvní výzkum a poradenské
služby

Výše dotace na jeden projekt:
•• 1 mil. Kč – 50 mil. Kč
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Výzva III – Marketing
Koncem prosince 2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu III programu Marketing zaměřenou na usnadnění
vstupu malých a středních podniků na
zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách
a veletrzích a služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující
vstup na zahraniční trhy.
Kdo může o dotaci žádat:
•• Malé a střední podniky
Na co se dotace vztahuje:
•• Účast podnikatelů na veletrzích
a výstavách v zahraničí

•• Doprava vystavovaných exponátů, stánku
a jeho vybavení
•• Marketingové propagační materiály pro
účely veletrhů a výstav
Výše dotace na jeden projekt:
•• 200 tis. Kč – 4 mil. Kč
Míra podpory na jeden projekt:
•• Maximálně 50 % způsobilých výdajů
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Příjem žádostí:
•• 15. ledna 2018 – 30. dubna 2018
Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území ČR
mimo území hl. m. Prahy.
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Výzva II – Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro
vlastní spotřebu
Rovněž byla koncem prosince 2017 vyhlášena Výzva II programu Úspory energie –
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro
vlastní spotřebu zaměřenou na podporu
snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím instalace
fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
energie pro vlastní spotřebu podniku.
Kdo může o dotaci žádat:
•• Malé, střední i velké podniky
Na co se dotace vztahuje:
•• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
•• Projektová dokumentace
•• Inženýrská činnost
•• Energetický posudek,
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Výše dotace na jeden projekt:

Příjem žádostí:

•• 300 tis. Kč – 100 mil. Kč

•• 2. ledna 2018 – 30. dubna 2018

Míra podpory na jeden projekt:

Jedná se o průběžnou výzvu.
Projekt musí být realizován na území ČR
mimo území hl. m. Prahy.

•• Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro
malé podniky
•• Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro
střední podniky
•• Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro
velké podniky
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Kontakty
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