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V říjnu zahájen příjem žádostí v pěti výzvách programů 
OP PIK   
 

NEJVÍCE PROSTŘEDKŮ JE ALOKOVÁNO VE VÝZVÁCH PROGRAMŮ APLIKACE A INOVACE,  
V KAŽDÉ 3 MILIARDY KORUN 
 

Praha, 9. října 2019 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje v říjnu příjem žádostí ve výzvách programů 

zaměřených na podporu procesních a výrobních inovací, spolupráce firem a vědecké sféry a na rozvoj energetické 

infrastruktury.  Ve Výzvě V programu Smart grids I a ve Výzvě VI programu Potenciál byl zahájen příjem žádostí již 

1. října. Výzva V programu Partnerství znalostního transferu začala přijímat žádosti 7. října, Výzva VII programu 

Inovace – Inovační projekt začne 15. října a Výzva VII programu Aplikace 16. října. V posledních dvou jmenovaných 

výzvách je alokováno nejvíce prostředků, v každé tři miliardy korun. 

Výzva V programu Smart grids I 

API zahájila příjem žádostí v této výzvě 1. října 2019. Ve výzvě je alokováno 60 milionů korun a je určena k podpoře 

kvality, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Firmy mohou žádost o podporu v této 

výzvě podávat do 31. března 2020. Výzvu vyhlásilo MPO 31. července 2019.  

 

Výzva VI programu Potenciál 

Příjem žádostí v této výzvě byl zahájen také 1. října 2019. Výzva je určena na podporu zavádění a zvyšování počtu 

společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity a je v ní alokována miliarda korun. Žádosti lze 

podávat do 16. prosince 2019. Výzva byla vyhlášena 19. září 2019 (tisková zpráva). 

 

Výzva V programu Partnerství znalostního transferu 

Tato výzva byla vyhlášena 23. 9. 2019 (tisková zpráva) s cílem podpořit spolupráci mezi firmami a výzkumnými  

organizacemi včetně vysokých škol. Ve výzvě je alokována částka 200 milionů korun. Příjem žádostí probíhá od  

7. října 2019 a potrvá do 7. ledna 2020. 

 

Výzva VII programu Inovace – Inovační projekt 

Výzva podporuje procesní a produktové inovace a jsou v ní alokovány tři miliardy korun. Příjem žádostí začíná  

15. října 2019 a potrvá do 15. ledna 2020. Výzvu vyhlásilo MPO 27. září 2019 (tisková zpráva). 

 

Výzva VII programu Aplikace 

Výzvu vyhlásilo MPO 27. září 2019 (tisková zpráva). Příjem žádostí proběhne v termínu 16. října 2019 - 15. ledna 

2020. Příjem žádostí proběhne v termínu od 16. října 2019 do 15. ledna 2020. Cílem programu a výzvy je podpora 

tvorby nových produktů, materiálů, technologií a služeb, a to prostřednictvím průmyslového výzkumu a 
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experimentálního vývoje, která povede k získání konkurenceschopných produktů na světových trzích. V této výzvě 

jsou, stejně jako ve výzvě programu Inovace, alokovány tři miliardy korun. 

 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj 

zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o 

dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům 

a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org 

 

Kontakt pro média:  
Agentura pro podnikání a inovace      

Silvie Marhoulová         

tisková mluvčí           

silvie.marhoulova@agentura-api.org    

+420 721 043 400          
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