
Vysvětlivky:

CZ-NACE – klasifikace ekonomických činností. Klasifikace CZ-NACE je k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu 
http://www.czso.cz.

MSP – malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho roční obrat je menší než 50 mil. EUR a celková 
aktiva nepřesahují 43 mil. EUR. Pro klasifikaci podnikatelského subjektu jako MSP se také posuzuje vztah k propojeným podnikům (více 
informací k definici MSP dle nařízení Evropské komise je k dispozici na www.agentura-api.org).

Pravidlo de minimis – finanční podpora podniku z veřejných rozpočtů v takové výši, která svým rozsahem nemůže výrazně ovlivnit 
hospodářskou soutěž. Celková podpora jednomu příjemci nesmí během 3 let překročit částku 200 tis. EUR. Podpora se sleduje kumulativně 
u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik (více 
informací k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis je k dispozici na www.agentura-api.org).

Režim blokové výjimky – vynětí konkrétní finanční subvence ze zákazu veřejné podpory.

Klastr – organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních 
podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace 
prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci 
mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Technologická platforma – oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, 
národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné 
technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Znalostní transfer – přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

UPOZORNĚNÍ: Údaje zde uvedené vycházejí z textů jednotlivých programů a posledních známých Výzev OP PIK v celém 
období 2014 - 2020. Specifikace výzev se může v průběhu tohoto období lišit. Vždy se řiďte zněním aktuální Výzvy.
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800 800 777

ZELENÁ LINKA

Finanční prostředky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 mohou žadatelé 
využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Podpora je vyplácena formou dotací a finančních nástrojů.

Konkrétní odvětvové vymezení pro možné příjemce podpory dle klasifikace CZ-NACE definuje Výzva daného programu.

Žádosti o podporu jsou přijímány prostřednictvím jednotného portálu IS KP14+.

Poznámky:

Více informací naleznete na internetových stránkách www.agentura-api.org.

Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost



PO 1
SC 1.1

Inovace – 
Inovační 
projekt

25/35/45 %
(čl. 14 GBER, de 
minimis) 

*zvýšení technických a užitných hodnot 
výrobků, technologií a služeb (produktová 
inovace)
*zvýšení efektivnosti procesů výroby  
a poskytování služeb (procesní inovace)
*zavedení nových metod organizace 
firemních procesů prostřednictvím zavádění 
nových informačních systémů integrujících 
a automatizujících procesy uvnitř podniku 
zaměřené především na propojení VaV aktivit, 
inovací a výroby (organizační inovace)
*zvýšení prodeje výrobků a služeb 
prostřednictvím významné změny v designu 
produktu nebo balení nebo zavedení nových 
prodejních kanálů (marketingová inovace)

*podnikatelské subjekty (zejména 
MSP)

*dlouhodobý hmotný 
majetek - stroje, zařízení, HW
*dlouhodobý nehmotný 
majetek - patenty, licence, 
know-how, SW
*provozní náklady - 
certifikace výrobků, 
technologií a služeb 
(produktů)

*dotace 1 – 50 
mil. Kč

nejsou podporovány tyto aktivity:
*projekty řešící prostou obměnu 
výrobku, obměnu technologií, 
strojů a zařízení nebo racionalizaci 
výroby
*projekty spojené pouze se 
zvyšováním efektivnosti využívání 
energie či snižováním energetické 
spotřeby žadatele o poskytnutí 
dotace
*projekty z oblasti výzkumu  
a vývoje ve smyslu zákona  
č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu a vývoje, ve znění 
pozdějších předpisů
*organizační a marketingová 
inovace může být realizována 
pouze společně s produktovou  
či procesní inovací, ne samostatně

PO 1
SC 1.1

Inovace - 
Projekt na 
ochranu 
práv prů-
myslového 
vlastnictví

50 %
(de minimis)

*zajištění ochrany průmyslového vlastnictví  
v České republice a zahraničí ve formě:  
- patentů  
- ochranných známek  
- užitných vzorů  
- průmyslových vzorů

*veřejná výzkumná instituce zříze-
ná podle zákona č. 341/2005 Sb., o 
veřejných výzkumných institucích, 
v platném znění
*vysoká škola a ostatní instituce 
terciárního vzdělávání vykonáva-
jící činnost na základě zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách 
v platném znění
*MSP

*služby oprávněných 
zástupců
*překlady
*správní poplatky

*dotace 100 tis. – 
1 mil. Kč
(do limitu de 
minimis)

PO 1
SC 1.1

Potenciál 50 %
(čl. 26 GBER - Investiční 
podpora na výzkumnou 
infrastrukturu)

*založení nebo rozvoj center průmyslového 
výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení 
pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vy-
bavení centra nezbytného pro zajištění aktivit 
tohoto centra

*podnikatelské subjekty (zejména 
MSP)

*dlouhodobý hmotný 
majetek −pozemky, budovy, 
stroje, zařízení
*dlouhodobý nehmotný 
majetek - patenty, licence, 
know-how, SW
*povinná publicita projektu

*dotace 2 – 50 
mil. Kč

nejsou podporovány tyto aktivity:
*prostá obnova majetku
*aktivity spojené s podporou 
vývozu do členských států Evropské 
unie a třetích zemí a to podporou 
přímo vázanou na množství vývozu 
nebo spojenou se založením  
a fungováním distribuční sítě nebo 
jinými běžnými výdaji souvisejícími 
s vývozními aktivitami
*aktivity spojené s podporou 
přednostního užití domácího zboží 
před zbožím dováženým
*výrobní aktivity

PO 1
SC 1.1

Aplikace Průmyslový výzkum 
50/60/70 % 
Experimentální vývoj 
25/35/45 % 
V případě účinné 
spolupráce se míra 
podpory navyšuje ná-
sledovně: PV 80/75/65 
% a EV 60/50/40 %, 
míra podpory pro PV/EV 
u organizací pro výzkum 
a šíření znalostí bez 
rozdílu velikosti 75 % 
(čl. 25 GBER - Podpora 
na výzkumné a vývojové 
projekty, průmyslový 
výzkum, 
Zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, 
experimentálního 
vývoje a inovací)

*realizace průmyslového výzkumu a experimen-
tálního vývoje (včetně účasti na mezinárodních 
projektech průmyslového výzkumu a vývoje, 
např. prostřednictvím sítí ERA-NET) ve smyslu čl. 
25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

*podnikatelské subjekty  
a organizace pro výzkum a šíření 
znalostí (tj. subjekty splňující 
definici organizace pro výzkum  
a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
ze dne 17. června 2014)
*konsorcia složená z více partnerů 
z řad podniků a organizací pro 
výzkum a šíření znalostí

*osobní náklady - výzkumní 
pracovníci, technici a ostatní 
podpůrný personál
*náklady na nástroje a 
vybavení formou odpisů
*náklady na smluvní 
výzkum, poznatky a patenty 
zakoupené nebo pořízené 
v rámci licence z vnějších 
zdrojů a náklady  
na poradenské služby
*dodatečné režijní a 
ostatní provozní náklady, 
které vznikly bezprostředně v 
důsledku projektu

*dotace 1 – 50 
mil. Kč

nejsou podporovány tyto aktivity:
* zakládání a rozvoj výzkumných 
a vývojových center, zavádění 
inovací, atd.
*v případě konsorcií vystupuje 
jako příjemce/žadatel vždy jeden 
subjekt z konsorcia, ten ve všech 
případech u projektu na sebe 
přebírá roli zadavatele zakázek, 
vlastníka majetku  
a příjemce dotace; příjemce dotace 
s ostatními členy konsorcia uzavírá 
smlouvu o partnerství, ve které 
budou upraveny vzájemné vztahy 
vyplývající ze společného užívání 
majetku, společného financování 
projektu a finančního vypořádání 
proplacené dotace

PO 1 SC 1.2

Partnerství 
znalostního 
transferu

až 70 % (100 % na 
specifické činnosti pro 
organizace pro výzkum 
a šíření znalostí)
(de minimis, Rámec pro 
státní podporu VaVaI)

*vytvoření partnerství mezi malým  
a středním podnikem a organizací pro výzkum 
a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, 
souvisejících technologií a dovedností, ke 
kterým podnik nemá přístup. 
Znalostní transfer je realizován za účasti 
absolventa magisterského či doktorského 
studia přímo v provozovně podniku za dohledu 
vybraného expertního pracoviště.
*projekt musí být zaměřen na minimálně jednu 
z následujících aktivit a musí mít strategický 
význam pro další rozvoj podniku:
a) zlepšení výrobních procesů
b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo 
inovace procesu při vývoji a zavádění nových 
produktů a služeb
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu 
produktové certifikace 

*MSP
*organizace pro výzkum a šíření 
znalostí 

*mzdy a pojistné, cestovné
*služby expertů, účast na 
seminářích
*náklady na pořízení HW, SW
*dodatečné režijní a ostatní 
provozní náklady
* přístup k informacím, 
databázím, materiál

*dotace 0,5 – 5 
mil. Kč

*není podporováno partnerství 
mezi organizací pro výzkum  
a šíření znalostí a podnikem, které 
neodpovídá definici znalostního 
transferu, tj. především smluvní 
výzkum a poradenská činnost, 
výrobní aktivity
*veškerý zisk z transferu znalostí 
prováděného organizací pro 
výzkum a šíření znalostí musí být 
znovu investován do primární 
činnosti této organizace

PO 1 SC 1.2

Spolupráce až 75 %
(čl. 18 GBER - Podpora 
na poradenské služby 
ve prospěch malých  
a středních podniků,  
čl. 25 GBER - Podpora 
na výzkumné a vývo-
jové projekty, čl. 27 
GBER - Podpora určená 
inovačním klastrům,  
de minimis)

*klastry:  
a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové  
aktivity v rámci klastru a realizace přeshranič-
ních VaV projektů
b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vy-
bavení centra klastru s otevřeným přístupem pro 
účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
c) internacionalizace klastru - navazování 
spolupráce v evropském výzkumném prostoru, 
zapojování se do přeshraničních sítí excelentních 
klastrů, apod. 
d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí 
k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, 
zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, 
networking, apod.

*technologické platformy - podpora koordinační 
činnosti platformy, technologický foresight, 
navázání hlubší spolupráce TP s evropskými 
technologickými platformami a zapojování  
českých výzkumných organizací a podniků  
do jejich činnosti, koordinace českých podnika-
telských subjektů a výzkumných organizací  
v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších 
evropských programů

*kooperační inovační sítě -  podpora vytváření 
a rozvoje kooperačních sítí založených na spolu-
práci MSP; podpora je určena na správu  
a řízení sítě a koordinaci společných aktivit  
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

*klastry a technologické plat-
formy: účelově zřízené sdružení 
podnikatelů (zejména MSP) spolu 
s organizacemi pro výzkum  
a šíření znalostí či jinými instituce-
mi a organizacemi
*kooperační inovační sítě: podni-
katelské subjekty, organizace pro 
výzkum a šíření znalostí  
či subjekty inovační infrastruktury 
(vědeckotechnické parky, inovační 
centra, oborová sdružení apod.)

*dlouhodobý hmotný  
a nehmotný majetek
*mzdy a pojistné, cestovné
*služby poradců, expertů, 
studie
*náklady výzkumných  
a vývojových projektů –  
tj. zejména osobní náklady 
výzkumných pracovníků, 
smluvní výzkum (pouze  
u podporované aktivity 
kolektivní výzkum u klastrů)
*semináře, konference, 
marketing
* nájem, materiál
* správa zařízení klastru

*dotace 0,5 – 80 
mil. Kč

PO 1 SC 1.2

Inovační 
vouchery

až 75 %
(de minimis)

*nákup poradenských, expertních a podpůrných 
služeb v oblasti inovací od organizací pro 
výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných 
laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění 
inovačních aktivit malých a středních podniků

*MSP *poradenské, expertní  
a podpůrné služby v oblasti 
inovací, tj. zejména měření, 
diagnostika, testování, 
zkoušky, rozbory, analýzy, 
ověřování, certifikace 
výrobku, výpočty, návrhy 
nových systémů, technologic-
kých postupů,  unikátních 
konstrukčních řešení, 
modelování, vývoj softwaru, 
hardwaru, materiálu, zaříze-
ní, prvků systému, prototypu, 
funkčního vzorku v souvislosti 
s vývojem nebo zaváděním 
nového produktu (výrobku, 
služby nebo procesu)  
*optimalizace procesů, 
vlastnostní výrobků, služeb, 
metod, parametrů

*dotace 50 000 
Kč – 299 999 Kč

Identifikace 
specifického 
cíle

Program 
podpory 
OP PIK

Míra veřejné 
podpory

Zaměření výzvy

Výchozí
legislativa EU

Podporované aktivity/ 
Popis programu

Příjemci Způsobilé výdaje Výše podpory
na projekt

Specifika programu
Prio-
ritní 
osa

Speci-
fický 
cíl

Identifikace 
specifického 
cíle

Program 
podpory 
OP PIK

Míra veřejné 
podpory

Zaměření výzvy

Výchozí
legislativa EU

Podporované aktivity/ 
Popis programu

Příjemci Způsobilé výdaje Výše podpory
na projekt

Specifika programu
Prio-
ritní 
osa

Speci-
fický 
cíl

Pozn.: Takto barevně označené programy jsou otevřené i pro velké podnikyPozn.: Takto barevně označené programy jsou otevřené i pro velké podniky



PO 1 SC 1.2

Služby 
infrastruk-
tury

50 – 75 %
dle aktivity a typu 
subjektu (zakládající 
nebo nezkládající 
veřejnou podporu)
(čl. 26 GBER) 
de minimis,
Rámec pro státní 
podporu VaVaI

*aktivita "a" -  poskytování služeb 
specializovaného poradenství inovativním 
MSP ze strany VTP, inovačních center 
a podnikatelských inkubátorů prostřednictvím 
vlastních expertů nebo formou zprostředkování 
ověřených externích služeb
*aktivita "b" - provozování stávajícího 
vědeckotechnického parku nebo 
podnikatelského inkubátoru nebo inovačního 
centra (pouze v režimu de minimis)
*aktivita "c" -rozšíření prostor VTP a pořízení 
nového vybavení a zlepšení kapacit pro 
společné využívání technologií
*aktivita "d" -  výstavba nové sdílené 
infrastruktury v regionu, kde bude prokázán 
nedostatek vhodné výzkumné infrastruktury 
pro podnikatelské subjekty

*právnická osoba, která 
bude působit jako vlastník 
/ provozovatel inovační 
infrastruktury (dále jen "II", 
zejména se jedná  
o vědeckotechnický park, 
podnikatelský inkubátor 
nebo inovační centrum)
*municipality
*vysoké školy a univerzity
* u aktivity "a" musí být 
zároveň členem European 
Business Center Network 
nebo být vědeckotechnic-
kým parkem akreditovaným 
Společností vědecko-
technických parků ČR a 
splňuje definici výzkumné 
organizace nebo výzkumné 
infrastruktury.

*dlouhodobý hmotný majetek – 
zejména nákup a úprava pozemků, 
nákup staveb, novostavby, odstranění 
staveb, rekonstrukce/modernizace 
staveb, inženýrská činnost ve výstav-
bě, projektová dokumentace, sítě 
a komunikace ke stavbám, ostatní 
stroje a zařízení včetně technického 
zhodnocení, hardware a sítě
*dlouhodobý nehmotný majetek –  
zejména software, licence  
a know-how
*provozní náklady zejména služby 
poradců, expertů, studie, školení, 
semináře, workshopy, síťové neskla-
dovatelné dodávky (na neobsazený 
prostor v II), cestovné, marketing 
apod.
*povinná publicita projektu

*projekty zahr-
nující stavební 
práce:
dotace 5 – 100 
mil. Kč
*projekty neza-
hrnující stavební 
práce:
dotace 1 – 30 
mil. Kč

*nezpůsobilé výdaje: 
- výdaje spojené s administrací 
projektu, 
- DPH, pokud je příjemce 
oprávněn nárokovat odpočet DPH 
na vstupu (je plátcem DPH),
- splátky půjček a úvěrů,
- výdaje, na které již byly posky-
tnuty jiné veřejné prostředky, 
- výdaje na nákup nemovitostí, 
pokud osoba nakupující nemo-
vitost je, či dva roky od podání 
Žádosti byla osobou personálně 
či ekonomicky propojenou  
s osobou prodávající nemovitost,
- mzdové výdaje,
- spotřební výdaje (papíry, 
tonery, kancelářské, kuchyňské 
vybavení...),
- rekonstrukce, výstavba ubyto-
vacích a stravovacích zařízení
- více k ne/způsobilým výdajům 
ve Výzvě

PO1 SC 1.2

Proof of 
Concept

50-70 %
(čl. 25, 28 GBER) + FN

*dotační forma podpory:
*aktivity související s ověřením technické prove-
ditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu  
a vývoje s cílem zavedení nového  
produktu/služby na trh
*východiskem při realizaci projektu proof of 
concept může být nápad nebo rozpracovaný 
výzkum, u kterého byl nalezen nový směr pro 
možnou budoucí aplikaci a komercializaci.  
Podporovány budou projetky podnikatelských 
subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační 
potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje 
vyvinutých výzkumnými organizacemi před 
jejich možným upratněním v praxi, přičemž 
transfer technologií do podniku může být již 
dokončený, tj. podnik má již zajištěna práva 
duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav. 

*dotační forma podpory:
*podnikatelské subjekty – 
malé a střední podniky

*dotační forma podpory:
a) náklady přímo spojené  
s vytvořením studie proveditelnosti; 
může se jednat o následující kategorie 
nákladů: 
1. osobní náklady: mzdy a pojistné 
výzkumných pracovníků, techniků 
a ostatního podpůrného personálu 
v rozsahu nezbytném pro účely 
projektu;
2. náklady na nástroje, přístroje  
a vybavení v podobě odpisů dlouho-
dobého hmotného a nehmotného 
movitého majetku, v rozsahu a po 
dobu, kdy jsou využívány pro účely 
projektu;
3. náklady na konzultační a externí 
odborné služby využité výlučně pro 
účely projektu; neinvestiční náklady 
na licence zakoupené nebo pořízené 
od třetích stran pro účely projektu;
4. dodatečné režijní a ostatní provozní 
náklady, které vznikly bezprostředně  
v důsledku projektu;
5. náklady na materiál;
b) náklady na vyslání vysoce kvali-
fikovaných pracovníků z organizace 
pro výzkum a šíření znalostí, kteří 
u příjemce podpory pracují na čin-
nostech v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací v nově vytvořené funkci, avšak 
nenahrazují jiné pracovníky;
c) náklady na získání a uznání patentů 
a dalších nehmotných aktiv.

*dotační forma 
podpory - 300 tis. 
– 10 mil. Kč
*forma podpory 
finanční nástroj − 
výše kapitálového 
vstupu je 500 
tis. – 100 mil. 
Kč (max. částka 
aplikovatelná 
pouze  
v případě zahr-
nutí více záměrů 
komercializace 
výsledků výzkumu 
v jednom  
projektu −  
podrobnosti 
stanoví výzva)

PO 2 SC 2.1

Technologie 45 %
(čl. 14 GBER )
(75% na ZV v rámci de 
minimis)

*zvyšování počtu realizovaných nových 
podnikatelských záměrů začínajících drobných 
podnikatelů a malých a středních podniků

*malé podniky *dlouhodobý hmotný majetek 
(hmotný majetek u příjemců podpory 
vedoucích daňovou evidenci) - nákup 
strojů, zařízení, technologií, HW  
a  vybavení, které nebyly předmětem 
odpisu, včetně nezbytného software 
zajišťujícího jejich funkčnost
*drobný hmotný a nehmotný majetek 
- moderní ICT technologie, zejména 
dotyková zařízení – tablety, software, 
pokud není příjemcem podpory 
veden jako dlouhodobý hmotný nebo 
nehmotný majetek, resp. hmotný 
nebo nehmotný majetek a činnosti 
související se zprovozněním těchto 
technologií
*dlouhodobý nehmotný majetek 
- náklady na pořízení  patentových 
licencí a náklady na SW v rámci 
předmětného projektu

*malé podniky, 
jejichž podnikatel-
ská historie není 
starší 3 let: dotace 
100 – 225 tis. Kč
* malé podniky, 
které ke dni 
podání žádosti 
o podporu mají 
uzavřena mini-
málně poslední 
tři po sobě jdoucí 
zdaňovací období: 
dotace 1 – 20 
mil. Kč

*podporována je podnikatelská 
činnost vymezená seznamem 
podporovaných ekonomických 
činností podle CZ-NACE . Program 
bude rozdělen do Výzvy pro drob-
né a malé začínající podnikatele 
s podnikatelskou historií do 3 
let a dále pro drobné a malé 
podniky, které ke dni podání 
žádosti o podporu mají uzavřena 
minimálně poslední tři po sobě 
jdoucí zdaňovací období. 

PO 2 SC 2.1

Poradenství 50 %
(čl. 18 GBER - podpora 
na poradenské sužby  
ve prospěch MSP)

*poskytování poradenských služeb pro začínající 
a rozvíjející se MSP provozovateli inovační infra-
struktury jako jsou podnikatelské inkubátory, 
vědeckotechnické parky a inovační centra
*poradenské služby související se získáním 
certifikace pro výrobky či procesy a výdaje 
související s jejich získáním
*profesní školení potřebné pro výkon povolání 
fyzických osob

*příjemci dotace jsou 
provozovatelé inovační 
infrastruktury, jako jsou 
podnikatelské inkubátory, 
vědeckotechnické parky  
a inovační centra působící  
v regionech ČR
*příjemci podporovaných 
poradenských služeb  
a služeb pro MSP jsou pod-
nikatelské subjekty MSP  
(s historií do 3 let)

*výdaje na poradenské služby a služby 
pro začínající MSP, poskytnuté externí-
mi poradci nebo provozovateli sdílené 
infrastruktury

*MSP: dotace  
25 – 349 tis. Kč 
*provozovatelé 
inovační infra-
struktury: dotace 
1-5 mil. Kč

*nejsou podporovány pora-
denské služby mající charakter 
stálé nebo pravidelné činnosti 
související s obvyklými provoz-
ními náklady podniku na služby, 
jako například běžné daňové 
poradenství, pravidelné právní 
služby nebo reklama
* první výzva je plánována k 
vyhlášení v roce 2018 – sledujte 
harmonogram pro aktuální 
informace

PO2 SC 2.1

Expanze *viz Výzva *realizace podnikatelských záměrů začínajících 
podniků (do 5 let) a rozvojových podniků 
implementujících zejména inovace nižších řádů 
prostřednictvím vhodných finančních nástrojů 
(pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekon-
strukce budov, a získání pracovního kapitálu pro 
zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti)

*MSP *viz Výzva *viz Výzva Agentura pro podnikání a ino-
vace (API) není zprostředkujícím 
subjektem pro tento program.

PO2 SC 2.1

Rizikový 
kapitál

*viz Výzva *scouting
*exit - podpora ukončení investice v malém  
a středním podniku ve formě trade sale
*kapitálové investice do projektů žadatelů 
zaměřených na založení a rozvoj podniků s ino-
vačním potenciálem žádajících o seed, start-up, 
expansion nebo replacement kapitál

*MSP *viz Výzva *viz Výzva Agentura pro podnikání 
a inovace (API) není 
zprostředkujícím subjektem pro 
tento program.

PO2 SC 2.2

Marketing 50 %
(čl. 19 GBER - Podpora 
na účast MSP  
na veletrzích)

*služby pro MSP zaměřené na mezinárodní 
konkurenceschopnost usnadňující vstup  
na zahraniční trhy 
*sofistikované poradenské služby expertů  
a poradenské služby pro strategické řízení  
a management inovací
*služby zaměřené na podporu internaciona-
lizace MSP
*služby podporující zapojování MSP do meziná-
rodních programů
*služby zaměřené na zvýšení marketingových  
a manažerských dovedností MSP

*MSP *pronájem, zřízení a provoz stánku 
na výstavách a veletrzích v zahraničí, 
propagace a doprava v projektech 
individuální účasti na MSP
*marketingové propagační materiály,
*služby odborných poradců v pro-
jektech zaměřených na zvýšení schop-
nosti mezinárodní expanze a posílení 
růstu podniků pro nové rozvojové 
příležitosti na zahraničních trzích
*služby zaměřené na podporu 
internacionalizace MSP

*individuální 
projekty MSP: 
dotace 0,2 – 4 
mil. Kč
*společné 
veletrhy a výstavy 
(SVV): dotace 100 
- 200 mil. Kč

*pod program Marketing 
spadají i interní projekty agentur 
CzechTrade a CzechInvest

PO 2 SC 2.3

Nemovitosti 35/45 %
(čl. 14 GBER )
+ FN

*dotační forma podpory:
*modernizace výrobních provozů
*rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury
*rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich 
přeměna na moderní podnikatelské objekty

*dotační forma podpory:
*MSP

*dotační forma podpory:
*dlouhodobý hmotný majetek − 
zejména rekonstrukce, modernizace, 
úpravy, výstavba či odstranění stavby, 
inženýrské sítě, komunikace  
ke stavbám, hardware a sítě, 
pokud jsou bezprostředně nutné pro 
bezpečný provoz budovy, technická 
zařízení budov
*vybrané neinvestiční náklady − 
zejména služby expertů, studie, 
projektová a inženýrská činnost, 
která bezprostředně souvisí s realizací 
projektu

*dotace i FN: 1 – 
50 mil. Kč

*dotační forma podpory:
*předmětem podpory programu 
nejsou investice do pořízení 
nových výrobních technologií
*podporována není výstavba 
objektu nebo výstavba zóny 
realizovaná jako novostavba  
tzv. „na zelené louce“

PO 2 SC 2.4

Školicí 
střediska

50 %
(de minimis)

*rekonstrukce, výstavbu a pořízení nových 
školicích center
*modernizace prostor pro vzdělávání
*pořízení vybavení školicích prostor včetně 
školicích pomůcek, vzdělávacích programů  
a práv duševního vlastnictví, které jsou  
nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

*MSP *dlouhodobý hmotný majetek − ze-
jména modernizace, úpravy, výstavba 
či odstranění stavby, inženýrské sítě, 
inženýrské činnosti  
a komunikace ke stavbám, hardware 
a sítě, technická zařízení a zařizovací 
předměty staveb, školicí pomůcky, 
ostatní stroje a zařízení nezbytné pro 
zajištění vzdělávání
*dlouhodobý nehmotný majetek - 
školicí programy, software a data
*drobný hmotný a nehmotný majetek

*dotace 0,5 − 5 
mil. Kč 
(do limitu  
de minimis)

Identifikace 
specifického 
cíle

Program 
podpory 
OP PIK

Míra veřejné 
podpory

Zaměření výzvy

Výchozí
legislativa EU

Podporované aktivity/ 
Popis programu

Příjemci Způsobilé výdaje Výše pod-
pory
na projekt

Specifika programu
Prio-
ritní 
osa

Speci-
fický 
cíl

Identifikace 
specifického 
cíle

Program 
podpory 
OP PIK

Míra veřejné 
podpory

Zaměření výzvy

Výchozí
legislativa EU

Podporované aktivity/ 
Popis programu

Příjemci Způsobilé výdaje Výše pod-
pory
na projekt

Specifika programu
Prio-
ritní 
osa

Speci-
fický 
cíl

Pozn.: Takto barevně označené programy jsou otevřené i pro velké podniky



PO 3 SC 3.1

Obnovitelné 
zdroje 
energie 

30 – 80 %
dle podporované 
aktivity
(čl. 41, 46, 49 GBER)

*výstavba, rekonstrukce a modernizace malých 
vodních elektráren
*vyvedení tepla ze stávajících bioplynových 
stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení  
do místa spotřeby
*instalace vzdálené kogenerační jednotky vy-
užívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice 
za účelem využití užitečného tepla v soustavě 
zásobování teplem či jiným vysoce efektivním 
způsobem
*výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla  
a kombinované výroby elektřiny a tepla  
z biomasy a vyvedení tepla

*MSP, zemědělští podnikatelé 
(definovaných zákonem  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství)  
a podnikatelé v potravinářství

*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek
*ekologické studie vč. energe-
tického auditu

*dotace 1 – 100 
mil. Kč dle 
podporované 
aktivity (z toho na 
ekologickou studii 
max. 350 tis. Kč) − 
viz Výzva

*není podporována výstavba či 
rekonstrukce solárních, větrných, 
geotermálních zdrojů či bioplyno-
vých stanic
*nejsou podporována  komerční 
turistická zařízení jako hotely, 
volnočasová zařízení, lázně, 
restaurace

PO 3 SC 3.2

Úspory 
energie

30/40/50 %
(čl. 38, 40, 41 GBER);  
de minimis
+ FN

*dotační forma podpory:
*modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, 
plynu a tepla, stávajících zařízení na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu, systémů měření  
a regulace a soustav osvětlení v budovách   
a energetických hospodářstvích průmyslových 
areálů za účelem zvýšení účinnosti
*realizace opatření ke snižování energetické 
náročnosti budov v podnikatelském sektoru − 
zateplení obvodového pláště, výměna a renovace 
otvorových výplní, další stavební opatření mající 
prokazatelně vliv na energetickou náročnost 
budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací 
odpadního tepla
*využití odpadní energie ve výrobních procesech
*snižování energetické náročnosti/zvyšování 
energetické účinnosti výrobních a technologic-
kých procesů
*instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku − 
např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.
*instalace kogenerační jednotky s maximálním 
využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní 
spotřebu podniku
*instalace akumulace elektrické energie

*dotační forma podpory:
*malý, střední nebo velký podnik, 
zemědělští podnikatelé (definova-
ní zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství), podnikatelé  
v akvakultuře, podnikatelé  
v potravinářství a maloobchodu

*dotační forma podpory:
*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek
*energetický posudek

*dotace 0,5 – 400 
mil. Kč (z toho 
na energetický 
posudek max. 350 
tis. Kč)

*dotační forma podpory:
*nejsou podporována: komerční 
turistická zařízení jako hotely, 
volnočasová zařízení, lázně,  
restaurace; rekonstrukce bytových  
a rodinných domů a veřejných 
budov

Úspory 
energie − 
Fotovoltaic-
ké systémy  
s/bez 
akumulace 
pro vlastní 
spotřebu

60/70/80 % 
(čl. 41 GBER)

*instalace fotovoltaických systémů a instalace 
fotovoltaických systémů včetně akumulace 
energie pro vlastní spotřebu podniku

*malý, střední nebo velký podnik, 
zemědělští podnikatelé (definova-
ní zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství), podnikatelé  
v akvakultuře, podnikatelé  
v potravinářství a maloobchodu

*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek

*dotace 0,3 – 100 
mil. Kč

*nejsou podporována: komerční 
turistická zařízení jako hotely, 
volnočasová zařízení, lázně, re-
staurace; instalace fotovoltaických 
systémů na bytových a rodinných 
domech a veřejných budovách

Úspory 
energie − 
Energeticky 
efektivní 
budovy  

60/70/80 %
(de minimis)

*podpora vícenákladů na dosažení standardu 
budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního 
energetického standardu v případě rekonstrukce 
či výstavby nových podnikatelských budov

*malý, střední nebo velký podnik *dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek
*průkaz energetické náročnos-
ti budovy (PENB)

*dotace 0,2 mil 
Kč – 0,2 mil. 
Euro (z toho na 
dokumentaci pro 
stavební povolení 
jejíž součástí je 
PENB max. 350 
tis. Kč)

*nejsou podporována: komerční 
turistická zařízení jako hotely, 
volnočasová zařízení, lázně,  
restaurace; rekonstrukce bytových 
a rodinných domů a veřejných 
budov; budovy sloužící pro 
zemědělskou výrobu; budovy 
s převažující návrhovou vnitřní 
teplotou nižší, než 18°C

PO 3 SC 3.3

Smart grids 
I (Distribuč-
ní sítě)

40 %
Ekologické studie 40 %
(čl. 48, 49 GBER)

* komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, 
informovanosti a zavádění bilance a optimaliza-
ce provozu v distribučních soustavách
* nasazení automatizovaných dálkově ovláda-
ných prvků v distribučních soustavách
* nasazení technologických prvků řízení napětí 
a výkonu elektrické energie v distribučních 
soustavách
* řešení lokální bilance řízením toků výkonu 
mezi odběrateli a provozovatelem distribuční 
sítě
* výběrové osazení měření kvality elektrické 
energie v distribučních soustavách

*podnikatelské subjekty (střední 
a velké podniky) - držitelé licence 
na distribuci elektřiny dle zákona 
č. 458/200 Sb

*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek
*ekologické studie − studie na 
zavedení smart grids ve vztahu 
k projektu

*dotace dle aktivity 
od 0,3 - 100 mil. Kč

PO 3 SC 3.4

Nízko-
uhlíkové 
technologie 

25 – 80 %
(čl. 36, 38, 41, 47, 49 
GBER)
de minimis

*zavádění inovativních technologií v oblasti 
nízkouhlíkové dopravy 
*pilotní projekty zavádění technologií akumu-
lace energie 
*zavádění nízkouhlíkových technologií  
v budovách 
*zavádění inovativních technologií v oblasti 
výroby energie z obnovitelných zdrojů 
*zavádění off grid systémů 
*zavádění systémů řízení spotřeby energií
*zavádění inovativních nízkouhlíkatých 
technologií v oblasti zpracování a využívání 
druhotných surovin
*zavádění technologií k získávání druhotných 
surovin v kvalitě vhodné pro další využití  
v průmyslové výrobě 
*zavádění technologií, kterými se budou  
z použitých výrobků získávat efektivním  
způsobem cenné kritické druhotné suroviny
*zavádění technologií na výrobu inovativních 
výrobků vyrobených z druhotných surovin, 
včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými 
surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné
*úprava bioplynu na bimetan a jeho vtláčení 
do sítě

*malý, střední nebo velký podnik, 
zemědělští podnikatelé (definova-
ní zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství), podnikatelé  
v potravinářství

*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek (pokud je nezbytný 
k řádnému provozování 
dlouhodobého hmotného 
majetku)
*podnikatelský záměr (vyjma 
elektromobility)

*dotace od 50 tis. 
Kč do 30 mil. Kč, 
dle aktivity. (Z toho 
na podnikatelský 
záměr 30 − 50 tis. 
Kč, dle aktivity)

*nejsou podporovány projekty  
z oblasti výzkumu a vývoje ve 
smyslu zákona č. 130/2002 Sb.,  
o podpoře výzkumu a vývoje,  
ve znění pozdějších předpisů
*nejsou podporována  komerční 
turistická zařízení jako hotely, 
volnočasová zařízení, lázně, 
restaurace

PO 3 SC 3.5

Úspory 
energie  
v SZT

40 – 50 %
Ekologické studie
40 – 50 %
(čl. 40, 46, 49 GBER)
+ FN

*dotační forma podpory:
*rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování tep-
lem, především rozvodných tepelných zařízení
*zavádění a zvyšování účinnosti systémů 
kombinované výroby elektřiny a tepla

*dotační forma podpory:
*malý, střední nebo velký podnik 

*dotační forma podpory:
*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek
*ekologické studie vč. energe-
tických posudků

*dotační forma 
podpory:
*dotace 0,5 –  400 
mil. Kč (na studie 
max.  350 tis. Kč)

*dotační forma podpory:
*nejsou podporovány projekty 
výstavby nového uhelného zdroje 
a modernizace či rekonstrukce 
stávajícího zdroje na uhlí
*nejsou podporována  komerční 
turistická zařízení jako hotely, 
volnočasová zařízení, lázně, 
restaurace

PO 3 SC 3.6

Smart grids 
II (Přenoso-
vá síť)

40 %
Ekologické studie 
40 %
(čl. 48, 49 GBER)

*výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce 
vedení přenosové soustavy a transformoven  
(v souladu s konceptem chytrých sítí)

*podnikatelský subjekt (provozo-
vatel přenosové soustavy − velký 
podnik)

*dlouhodobý hmotný majetek
*dlouhodobý nehmotný 
majetek (pouze pokud je ne-
zbytně nutný pro řádný provoz 
dlouhodobého hmotného 
majetku)
*ekologické studie vč. energe-
tických auditů

*dotace 10 – 500 
mil. Kč

PO 4 SC 4.1

Vysoko-
rychlostní 
internet

50 – 80 %
(čl. 52 GBER − Podpora 
na širokopásmovou 
infrastrukturu)

*modernizace, resp. rozšiřování stávající 
infrastruktury pro vysokorychlostní přístup 
k internetu využitím optických prvků s cílem 
umožnit vysokorychlostní přístup k internetu 
přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s,
*zřizování nových sítí sestávajících z části nebo 
plně z optických vedení pro vysokorychlostní 
přístup k internetu umožňující přenosovou 
rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování 
nových sítí s pevným připojením do jednotlivých 
domácností musí tato síť umožnit přenosovou 
rychlost až 100 Mbit/s,
*vytváření pasivní infrastruktury pro podporu 
budování sítí vysokorychlostního přístupu  
k internetu zejména v lokalitách předpokládané-
ho budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato 
aktivita může být podpořena pouze v kombinaci 
s jednou z předchozích dvou aktivit.

*subjekty bez ohledu na velikost 
podnikající v elektronických 
komunikacích dle zákona  
č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně  
některých souvisejících zákonů

*investiční náklady na 
vybudování pasivní síťové 
infrastruktury − obvykle 
se skládá z infrastruktury 
inženýrských sítí, kabelovodů, 
nenasvícených vláken a 
rozvodných skříní
*investiční náklady na staveb-
ní a inženýrské práce souvise-
jící se síťovou infrastrukturou 
−  stavební a inženýrské práce 
nezbytné pro zavedení sítě, 
například výkopy komunikací 
s cílem umožnit umístění 
kabelovodů
*investiční náklady na 
vybudování přístupových sítí 
nové generace (sítě NGA)

*dotace 1 – 200 
mil. Kč

PO 4 SC 4.2

ICT a sdílené 
služby

25/35/45 %
(čl. 14 GBER, de 
minimis)

*tvorba nových sofistikovaných ICT řešení,  
tzn. tvorba moderních digitálních služeb, 
aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, 
zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, 
přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kultur-
ních a kreativních průmyslů včetně související 
implementace

*podnikatelský subjekt, který je 
právnickou osobou podnikající 
podle zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník ve znění do 
31.12.2013 nebo dle zákona 
č.90/2013 v platném znění,; ze-
mědělští podnikatelé (definovaní 
zákonem č. 252/1997 Sb.,  
o zemědělství) s výstupem pro-
jektu mimo seznam uvedený  
v Příloze I. Smlouvy o fungování 
EU v oblasti ICT
*fyzické osoby podnikající

*dlouhodobý hmotný 
majetek − stavby, pozemky, 
rekonstrukce, projektová 
dokumentace, novostavby, 
hardware a sítě  
a zařízení
*dlouhodobý nehmotný 
majetek − software, licence, 
know-how
*vybrané provozní náklady 
− mzdové náklady, služby 
poradců  
a expertů, nájem prostor

*dotace až 200 
mil. Kč

nejsou podporovány následující 
aktivity:
*služby call center, agentur práce, 
zprostředkovatelských agentur, 
školicích středisek
*služby podniků poskytujících 
outsourcing v případech, kdy je 
outsourcing prováděn v provozovně 
zákazníka
*služby center zákaznické podpory
*služby opravárenských center
*aktivity směřující do oblasti 
komerčních turistických zařízení 
(hotely, volnočasová zařízení, lázně, 
restaurace atp.)
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