
a b c d e i k m n o p q r r r r s t u v w x y z

01_15_014 I. Výzva Inovace: Inovační projekt PO 1 1b 1.1 průběžná 4 000 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 30.11.2015 1.12.2015 30.4.2016

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 integrující a automatizující 

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, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření 

nových trhů nebo zavedení nových

prodejních kanálů (marketingová inovace)

Podnikatelské subjekty, 

výzkumné organizace, 

orgány státní správy a 

samosprávy

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP

ANO / OP PPR / OP R / 

PRV
NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_002 I. Výzva Potenciál PO 1 1b 1.1 průběžná 1 500 000 000 dvoukolový 29.5.2015 1.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, 

strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro 

zajištění aktivit tohoto centra,

u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory 

i vybrané provozní náklady centra.

Podnikatelské subjekty, 

výzkumné organizace, 

orgány státní správy a 

samosprávy

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_019

I. Výzva Aplikace: Výzva 

předpokládající účinou spolupráci 

subjektů 

PO 1 1b 1.1 kolová 1 000 000 000 dvoukolový 26.6.2015 26.6.2015 30.9.2015 1.12.2015 29.2.2016

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje (Včetně účasti na mezinárodních projektech 

průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítě 

IraSME) ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem3 (dále 

jen „Nařízení Komise č. 651/2014“).

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_018
I. Výzva Aplikace: Výzva bez 

účinné spolupráce subjektů
PO 1 1b 1.1 kolová 1 000 000 000 dvoukolový 26.6.2015 26.6.2015 30.9.2015 1.12.2015 29.2.2016

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje (Včetně účasti na mezinárodních projektech 

průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítě 

IraSME) ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem3 (dále 

jen „Nařízení Komise č. 651/2014“).

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_013
I. Výzva Partnerství znalostního 

transferu 
PO 1 1b 1.2 kolová 300 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 30.9.2015 1.12.2015 29.2.2016

partnerství mezi malým a středním podnikem a 

organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní 

organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících 

technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá 

přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti 

absolventa magisterského či doktorského studia (dále 

Asistent znalostního transferu) 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.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_007
I. Výzva Spolupráce - klastry: 

Kolektivní výzkum
PO 1 1b 1.2 kolová 250 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky 

stanovené v definici kolektivního a

předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu 

projektu musí doložit alespoň 3

potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední 

podniky)2, kteří sestaví tzv. uživatelský

výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může 

korigovat směr výzkumu s ohledem na

využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve 

spolupráci s výzkumnými a vývojovými

pracovišti3 formou zadání smluvního výzkumu. 

Podporována je také realizace projektů

kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP

ANO / OP VVV / OP 

PPR / PRV / OPR / 

Horizon 2020

NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_008
I. Výzva Spolupráce - klastry: 

Sdílená infrastruktura
PO 1 1b 1.2 kolová 130 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení 

centra klastru s otevřeným přístupem pro účely

průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP

ANO / OP VVV / OP 

PPR / PRV / OPR / 

Horizon 2020

NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_009
I. Výzva Spolupráce - klastry: 

Internacionalizace
PO 1 1b 1.2 kolová 40 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v 

evropském výzkumném prostoru, zapojování

se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem 

na budoucí výzvy a klíčové technologie),

koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP

ANO / OP VVV / OP 

PPR / PRV / OPR / 

Horizon 2020

NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_012
I. Výzva Spolupráce - klastry: 

Rozvoj klastru
PO 1 1b 1.2 kolová 80 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k 

rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení,

zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, 

networking, apod.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP

ANO / OP VVV / OP 

PPR / PRV / OPR / 

Horizon 2020

NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R
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01_15_001 I. Výzva Technologie PO 2 3a 2.1 průběžná 250 000 000 jednokolový
2/ 29.5.2015 1.6.2015 31.10.2015

Podporovány budou podnikatelské záměry nových 

začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 

3 roky2, a to na pořízení nových strojů, technologických 

zařízení a vybavení. Podporována bude podnikatelská 

činnost vymezená seznamem podporovaných 

ekonomických  činností podle  CZ-NACE,který je  

uveden v Příloze  č.  1 výzvy  

Podnikatelské subjekty-

mikropodniky (s 

podnikatelskou historií 

max. 3 roky) 

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
mikropodniky ANO / PRV / OP R NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_016
I. Výzva Marketing: Individuální 

účasti na veletrzích a výstavách 
PO2 3b 2.2 průběžná 300 000 000 jednokolový

2/ 29.5.2015 2.6.2015 30.11.2015

Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy 

prostřednictvím jejich individuálních účastí na 

zahraničních výstavách a veletrzích.

Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní 

konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční 

trhy (doprava exponátů, marketingové propagační 

materiály).

Podnikatelské subjekty 

(MSP)

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_004 I. Výzva Nemovitosti PO 2 3c 2.3 průběžná 1 500 000 000 dvoukolový 29.5.2015 1.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 30.4.2016

Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací 

dojde k rekonstrukci technicky

nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na 

podnikatelský objekt k provádění

činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-

NACE (Příloha č. 1).

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – 

projekt, jehož realizací vzniknou investičně

připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro 

vlastní podnikání nebo jehož realizací

dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch 

stávajících k provádění činností v uvedených

v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Podnikatelské subjekty 

(MSP)

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy,
MSP ANO / PRV / OPŽP NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_003 I. Výzva Školicí střediska PO 2 3c 2.4 kolová 500 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

Výstavba nových školicích center.

Rekonstrukce stávajících školicích center.

Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT 

vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

Pořízení vzdělávacích programů.

Podnikatelské subjekty 

(MSP)

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP

ANO / OPZ / OP VVV / 

PRV
NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_010 I. Výzva Úspory energie PO 3 4b 3.2 průběžná 5 000 000 000 dvoukolový 29.5.2015 1.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 30.4.2016

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a 

tepla v budovách a v energetických

hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení 

účinnosti. Zavádění a modernizace systémů měření a 

regulace.

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na 

výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení 

její účinnosti.

Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových 

areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií 

za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. 

světelných diod (LED).

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 technologických procesů.

Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, 

solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické 

systémy).

Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a 

tepelné energie pro vlastní spotřebu

podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (opatření 

výroby chladu v rámci trigenerace je

také způsobilé opatření).

Podnikatelské subjekty
Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP

ANO / OPŽP / IROP / 

OP PPR / PRV / OPR
NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_005
I. Výzva ICT a sdílené služby: 

Tvorba nových IS/ICT řešení
PO 4 2b 4.2 kolová 500 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016

Tvorba nových IS/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 kulturních a kreativních 

průmyslů včetně související implementace.

Podnikatelské subjekty 

a obyvatelé využívající 

IT

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_006

I. Výzva ICT a sdílené služby: 

Zřizování a provoz center 

sdílených služeb

PO 4 2b 4.2 kolová 500 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016 Zřizování a provoz center sdílených služeb

Podnikatelské subjekty 

a obyvatelé využívající 

IT

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_011

I. Výzva ICT a sdílené služby: 

Budování a modernizace datových 

center

PO 4 2b 4.2 kolová 500 000 000 dvoukolový 29.5.2015 2.6.2015 31.8.2015 1.12.2015 29.2.2016 Budování a modernizace datových center

Podnikatelské subjekty 

a obyvatelé využívající 

IT

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_022

I. Výzva Marketing: Projekt 

Agentury na podporu podnikání a 

investic CzechInvest

PO 2 3b 2.2 průběžná 200 000 000 jednokolový
2/ 22.9.2015 1.10.2015 31.10.2015

Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní 

konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční 

trhy, získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, 

zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení 

růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové 

příležitosti. Sofistikované poradenské služby expertů. 

Služby rozvíjející ekosystém pro startup společnosti, 

podporu internacionalizace MSP a zvýšení 

marketingových a manažerských dovedností MSP. 

Podnikatelské subjekty 

(MSP)

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy

MSP, 

zprostředkující 

subjekt OP PIK

NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

2. skupina výzev: 3.Q. 2015
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01_15_023

I. Výzva Marketing: Projekty České 

agentury na podporu obchodu 

CzechTrade

PO 2 3b 2.2 průběžná 330 000 000 jednokolový
2/ 22.9.2015 1.10.2015 31.10.2015

Účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně 

organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní 

problematiku týkající se mezinárodní 

konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného 

teritoria aj. Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti 

MSP prostřednictvím designu nových produktů 

Podnikatelské subjekty 

(MSP)

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy

MSP, Agentura 

CzechTrade
NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_021 II. Výzva Technologie PO 2 3a 2.1 průběžná 2 000 000 000 jednokolový
2/ 21.9.2015 21.9.2015 21.10.2015

podporováno bude pořízení nových strojů, 

technologických zařízení a vybavení. Podporována bude 

ekonomická činnost vymezená seznamem 

podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, 

který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy.

Podnikající fyzická a 

právnická osoba (MSP)

Hospodářsky 

problémové regiony 

definované usneseními 

vlády č. 344/2013, 

952/2013 a okresy s 

podílem 

nezaměstnaných osob 

vyšším než je průměrný 

podíl nezaměstnaných 

osob v ČR dle statistiky 

MPSV (platné před 

zveřejněním výzvy).

MSP ANO / PRV / OP R NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_030

II. Výzva Inovace: Projekt na 

ochranu práv průmyslového 

vlastnictví

PO 1 1b 1.1 průběžná 50 000 000 jednokolový
2/ 15.12.2015 4.1.2016 31.12.2017

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a 

zahraničí ve formě:

• Vynálezů/patentů

• Ochranných známek

• Užitných vzorů

• Průmyslových vzorů

MSP 

Veřejná výzkumná 

instituce

Vysoká škola a ostatní 

instituce terciárního 

vzdělávání 

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy

MSP,  

Veřejná 

výzkumná 

instituce

VŠ a ostatní 

instituce 

terciárního 

vzdělávání 

NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_037
I. Výzva Spolupráce: 

Technologické platformy
PO 1 1b 1.2 kolová 80 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, 

vývoji a inovacích v technologických oblastech 

významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou 

koordinační činnosti technologické platformy, a to 

zejména:

a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících 

společenských) výzev daného odvětví a uplatnění 

nových technologií (technologický foresight),

b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými 

technologickými platformami (ETP) a zapojování 

českých výzkumných organizací a podniků do jejich 

činnosti,

c) koordinace českých podnikatelských subjektů a 

výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 

2020 a dalších evropských programů.

Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru 

a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování 

identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a 

informací, další rozpracování/aktualizace strategických 

dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových 

projektů.

Malé a střední podniky, 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VO

ANO / OP VVV / OP 

PPR / PRV / OPR / 

Horizon 2020

NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_031
I. Výzva Služby infrastruktury: 

Veřejná podpora - aktivita b)
PO 1 1b 1.2 kolová 70 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016
Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de 

minimis

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_032
I. Výzva Služby infrastruktury: 

Neveřejná podpora - aktivita b)
PO 1 1b 1.2 kolová 70 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016
Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de 

minimis

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_033
I. Výzva Služby infrastruktury: 

Veřejná podpora - aktivita c)
PO 1 1b 1.2 kolová 490 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení 

nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné 

využívání technologií.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_034
I. Výzva Služby infrastruktury: 

Veřejná podpora - aktivita d)
PO 1 1b 1.2 kolová 210 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, 

kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo 

inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_035
I. Výzva Služby infrastruktury: 

Neveřejná podpora - aktivita c)
PO 1 1b 1.2 kolová 350 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení 

nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné 

využívání technologií.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_036
I. Výzva Služby infrastruktury: 

Neveřejná podpora - aktivita d)
PO 1 1b 1.2 kolová 210 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, 

kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo 

inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Podnikatelské subjekty 

(zejména MSP), 

výzkumné organizace

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_038 III. Výzva Technologie PO 2 3a 2.1 kolová 1 500 000 000 jednokolový
2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

pořízení nových strojů, technologických zařízení a 

vybavení. Podporována bude ekonomická činnost 

vymezená seznamem podporovaných ekonomických 

činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 

Výzvy.

Podnikatelské subjekty 

(MSP)

Hospodářsky 

problémové regiony 

definované UV č. 

344/2013 a 952/2013, 

ve smyslu UV č. 

826/2015,a okresy s 

podílem 

nezaměstnaných osob 

vyšším než je průměrný 

podíl nezaměstnaných 

osob v ČR dle statistiky 

MPSV (platné před 

zveřejněním výzvy). 

MSP ANO / PRV / OP R NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

3. skupina výzev: 4.Q. 2015



a b c d e i k m n o p q r r r r s t u v w x y z

Základní plánované údaje o výzvě

Popis synergie
Identifikace a 

název vazby

Plánované 

datum příjmu 

žádostí o 

podporu (plné)

Příspěvek Unie

Zacílení výzvy

Podporované aktivity Cílové skupiny
Území

(místo dopadu)

Plánované 

datum 

ukončení 

příjmu 

předběžných 

žádostí o 

podporu

Plánované datum ukončení 

příjmu žádostí o podporu 

Výzvy z 

hlediska 

posloupnosti 

synergické 

vazby

Identifikace výzvy 

Typy příjemců

Synergie a komplementarita výzvy

Komplementarita 

plánované výzvy
Druh výzvy 

Plánované 

datum 

zahájení  

příjmu 

předběžných 

žádostí o 

podporu 

Program

Synergie 

plánované 

výzvy

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy

Číslo výzvy 

dle MS2014+
Model hodnocení

Název výzvy /                                                       

Program podpory OP PIK 
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1
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Číslo zrcadlové 

synergické 

výzvy

Název 

zrcadlové 

synergické 

výzvy
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cíl

01_15_024
I. Výzva Obnovitelné zdroje 

energie: aktivita a) 
PO 3 4a 3.1 kolová 150 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - 

bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové 

stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných 

rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení 

bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí 

bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky 

využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za 

účelem využití užitečného tepla dodaného do 

rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování 

tepelnou energií

Podnikatelské subjekty
Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP ANO / OPŽP / PRV NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_067
I. Výzva Obnovitelné zdroje 

energie: aktivita b) 
PO 3 4a 3.1 kolová 140 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby 

elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a 

vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

Podnikatelské subjekty
Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP ANO / OPŽP / PRV NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_068
I. Výzva Obnovitelné zdroje 

energie: aktivita c)
PO 3 4a 3.1 kolová 20 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016

výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo 

vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice 

včetně

Podnikatelské subjekty
Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP ANO / OPŽP / PRV NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_069
I. Výzva Obnovitelné zdroje 

energie: aktivita d)
PO 3 4a 3.1 kolová 50 000 000 jednokolový

2/ 15.12.2015 4.1.2016 4.5.2016
výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních 

elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)
Podnikatelské subjekty

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP ANO / OPŽP / PRV NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_025 I. Výzva Úspory energie v SZT PO 3 4g 3.5 kolová 1 000 000 000 dvoukolový
3/ 22.12.2015 4.1.2016 29.2.2016 1.3.2016 30.6.2016

Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav 

zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic 

za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární 

energie.

Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou 

energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního 

využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla případně odpadního tepla z 

průmyslových procesů a dosažení úspor primární 

energie.

Instalace a modernizace technologických zařízení 

související s distribucí včetně měření a regulace v 

soustavách zásobování tepelnou energií.

Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných kogeneračních 

jednotek na zemní plyn v soustavách zásobování 

teplem. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude 

součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných 

aktivit a); b); c), které budou v rámci způsobilých výdajů 

převažovat.

Podnikatelské subjekty
Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP ANO / OPŽP NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_026
I. Výzva Smart grids I: Distribuční 

sítě
PO 3 4d 3.3 kolová 75 000 000 dvoukolový

3/ 22.12.2015 4.1.2016 29.2.2016 1.3.2016 30.6.2016
Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v 

distribučních soustavách

Provozovatelé 

distribučních soustav

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_039
I. Výzva Smart grids I: Distribuční 

sítě
PO 3 4d 3.3 kolová 23 000 000 dvoukolový

3/ 22.12.2015 4.1.2016 29.2.2016 1.3.2016 30.6.2016
Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu 

elektrické energie v distribučních soustavách

Provozovatelé 

distribučních soustav

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_040
I. Výzva Smart grids I: Distribuční 

sítě
PO 3 4d 3.3 kolová 34 000 000 dvoukolový

3/ 22.12.2015 4.1.2016 29.2.2016 1.3.2016 30.6.2016
Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi 

odběrateli a provozovatelem distribuční sítě

Provozovatelé 

distribučních soustav

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_041
I. Výzva Smart grids I: Distribuční 

sítě
PO 3 4d 3.3 kolová 118 000 000 dvoukolový

3/ 22.12.2015 4.1.2016 29.2.2016 1.3.2016 30.6.2016
Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v 

distribučních soustavách

Provozovatelé 

distribučních soustav

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
MSP, VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

01_15_027
I. Výzva Smart grids II: Přenosová 

síť
PO 3 7e 3.6 průběžná 1 800 000 000 dvoukolový

3/ 22.12.2015 4.1.2016 29.2.2016 1.3.2016 30.6.2016

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení 

přenosové soustavy a transformoven (v souladu s 

konceptem chytrých sítí).

Provozovatel 

přenosové soustavy

Území ČR, mimo území 

hl. m. Prahy
VP NE NE N/R N/R N/R N/R N/R N/R

1/

2/

3/

MPO/ ŘO OP PIK / 2015-12-31

Dvoukolový model hodnocení, kdy žadatel předkládá v prvním kole "předběžnou žádost o podporu"  a následně "žádost o podporu".

dle čl. 5 nařízení č. 1301/2013

Žadatel předkládá prostřednictvím MS2014+ pouze jednu "žádost o podporu".


