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Vážení čtenáři,
už desáté číslo na světě. Velice mne těší váš zájem o tento informační zpravodaj. Předem 
vám všem děkuji za vaše kladné ohlasy a náměty, které neustále zasíláte a se kterými 
důsledně pracujeme. Pomáhají nám totiž zlepšovat řadu metodických nastavení zejména 
u výzev. Vzájemná komunikace je pro nás to nejcennější.

V tomto květnovém čísle vás budeme informovat především o novinkách v programu 
COVID, který realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Dále uvedeme přípra-
vu budoucího období 2021+, novinky v posunech termínů u vybraných výzev PO3, program 
Partnerství znalostního transferu a výzvu Inovační vouchery, která je zaměřena na proble-
matiku COVID-19. Budeme představovat další vybraná regionální inovační centra, která 
vám rovněž mohou poskytnout služby a programy pro váš rozvoj. Tentokrát Jihomoravské 
inovační centrum a BIC Plzeň. To a mnohé další na Vás čeká na těchto stránkách.

Pokud byste měli náměty, o čem bychom měli psát, co bychom měli řešit, co vás nejvíce 
trápí, neváhejte se na mě obrátit a já se na naší redakční radě pokusím tyto podněty prosa-
dit. Můj mail je tuma@mpo.cz. Odpovídat budu všem, kteří se ozvou. Tak neváhejte a pište. 
Budu se těšit na vaše názory, náměty a požadavky.

Předem vám všem děkuji za spolupráci.
S přátelským pozdravem
Petr Tůma - Šéfredaktor OPIK
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COVID I, COVID II

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ 
A ROZVOJOVÁ BANKA (ČMZRB) 
JE PRVNÍ INSTITUCE, KTERÁ RE-
ÁLNĚ ZAČALA PODNIKATELŮM, 
JEJICHŽ AKTIVITY BYLY NEGA-
TIVNĚ OVLIVNĚNY KORONAVIRO-
VOU INFEKCÍ NEBO OPATŘENÍMI 
S NIMI SPOJENÝMI, VYPLÁCET 
PODPORU. K 8. DUBNU 2020 
SCHVÁLILA BEZÚROČNÉ ÚVĚRY 
V OBJEMU 500 MIL. KČ. ŽÁDOS-
TI, U NICHŽ BUDE MOŽNÉ ÚVĚR 
POSKYTNOUT, PAK PLÁNUJE 
SCHVÁLIT V PRŮBĚHU DUBNA.

Do úvěrového programu COVID 
I ČMZRB přijala přes 3 200 žádos-
tí v objemu přes 10 mld. Kč, do 
záručního programu COVID II pak 
přijala 5 900 žádostí v objemu 19 
mld. Kč. Mezi prvními podnikateli, 
kteří získali bezúročný úvěr z pro-
gramu COVID I od ČMZRB, jsou 
například společnosti Marccrab, 
4Leaders nebo Stránský & Petržík, 
Pneumatické válce. 

Firma Marccrab je malý podnik 
s cca 15 zaměstnanci z Plzně 
a s provozovnou v Českých Budě-
jovicích, který dodává gastrozaří-
zení do restaurací, škol a hotelů. 
Společnost dováží technologie 
do kuchyní převážně od italských 

dodavatelů. Zároveň velcí odběra-
telé v Česku museli mít zavřeno. 
„Nám to padlo na minimum, my 
jsme měli restaurace, které jsme 
zásobovali denním materiálem, 
jako jsou obalové prostředky, 
a samozřejmě i technologiemi. No 
a naším dalším byly školní jídelny, 
a to je teď uzavřeno, takže nemá-
me náš příjem, smrsklo se nám 
to na možná nějakou desetinu,“ 
uvádí Marek Materna, předseda 
představenstva společnosti Mar-
ccrab. Bezúročný úvěr od ČMZRB 
využila na výplaty zaměstnanců 
a další provoz na příští měsíce. 
„Byli jsme rádi, že ČMZRB takto 
rychle pomohla,“ doplňuje Marek 
Materna. 

Společnost 4Learders je rovněž 
malý podnik se 30 zaměstnanci 
z Tábora, který provozuje malo- 
a velkoobchod zaměřený na dárky 
a dárkové předměty. „Drtivá vět-
šina našeho sortimentu je z Číny. 
Koronavirus zasáhl nejdřív Čínu, 
tam se v podstatě čínský nový rok 
protáhl na dva měsíce, zpozdily se 
všechny zásilky. A v tuto chvíli se 
přesunula krize k nám, kdy opadla 
spotřebitelská poptávka. Jsme 
zhruba na 50 % v obratu, to jsou 
statisíce až miliony měsíčně,“ říká 
jednatel Tomáš Čech. Překonat 
toto nepříznivé 3 období spo-
lečnosti pomohl bezúročný úvěr 
z programu COVID I od ČMZRB. 
„Já z toho mám radost, já jsem si 

INSPIRUJTE SE PŘÍBĚHY  
SPOLEČNOSTÍ

WWW.CMZRB.CZ
Stránský & Petržík, 
Pneumatické válce

Marccrab 4Leaders
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COVID I, COVID II

ze začátku nemyslel, že to vyjde. 
My jsme to prostě zkusili a vyšlo 
to,“ uzavírá Tomáš Čech. 

Společnost Stránský & Petržík, 
Pneumatické válce je středně 
velká strojírenská firma se 105 
zaměstnanci z Bílé Třemešné 
u Dvora Králové na Labem. Vyrábí 
prvky pro průmyslovou automa-
tizaci. „Naše výroba je kusová, 
potřebujeme, aby všichni byli 
strojírenští odborníci. Je pro nás 
strašně důležité, abychom udrželi 
zaměstnanost, abychom nemuseli 
propouštět,“ říká Bohumíra Horá-
ková, jednatelka společnosti. Firma 
má subdodavatele v oblastech 
zasažených koronavirem, ať je to 

Itálie nebo Čína. V případě Číny 
pocítili zpoždění dodávek už na 
začátku nového roku. Vedle toho 
část jejich zákazníků jsou dodava-
teli pro automobilový průmysl. To 
je i jeden z důvodů, proč mají pro-
pad v zákaznických objednávkách 
a zažádali o bezúročný úvěr COVID 
I. „Byli jsme příjemně překvape-
ni, co se týče rychlosti schválení, 
a považujeme to za profesionální,“ 
doplňuje Bohumíra Horáková.

[Andrea De Martin]©123RF.com
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PŘÍPRAVA OP TAK

Dne 4. března 2020 proběhlo 
v konferenčním sále Petschkova 
paláce třetí zasedání Platformy 
pro přípravu Operačního pro-
gramu Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost (OP 
TAK), tedy budoucího operačního 
programu v gesci MPO. Přítomné 
členy úvodem přivítal předseda 
Platformy, náměstek ministra pro 
Sekci fondů EU Marian Piecha, 
který následně navázal prezentací, 
jež shrnula aktuální stav přípravy 
OP TAK.

Ve své prezentaci zrekapitulo-
val uskutečněné kroky MPO od 
posledního jednání Platformy, 
vysvětlil okolnosti přejmenování 
operačního programu, informoval 
o stavu vyjednávání legislativy pro 
budoucí víceletý finanční rámec 
a politiku soudržnosti a upozor-
nil, jak může zpoždění v těchto 
vyjednáváních ovlivnit začátek 
příštího programového období 
a spuštění OP TAK. Rovněž infor-

moval o ukončení analýzy ab-
sorpční kapacity OP TAK, zahájení 
studií na prokázání tržního selhá-
ní a vybrání vhodného způsobu 
podpory a krátce představil nově 
připravovaný Fond pro spravedli-
vou transformaci (FST), včetně jeho 
implikací pro OP TAK. Zopakoval 
předpokládané varianty využití 
finančních nástrojů, vyjádřil stano-
visko MPO k problematice územní 
dimenze a apeloval na důležitost 
splnění základních podmínek sta-

novených Evropskou komisí.
Následně byli jednotliví členové 
Platformy vyzváni, aby se zapojili 
do diskuze, jejímž předmětem byl 
zejména předložený návrh pro-
gramového dokumentu. Obsahem 
diskuze byla řada relevantních 
otázek – problematika podpory 
z OP TAK na území hlavního měs-
ta Prahy, budoucí implementace 
nástrojů územní dimenze, varianty 
implementace FST, potenciál pod-
pory velkých podniků, problema-

tika podpůrných nástrojů v oblasti 
odpadů z gesčního hlediska, či 
formy využití finančních nástrojů 
v energetice.

V návaznosti na jednání Platformy 
se v budoucích měsících rovněž 
uskuteční třetí kolo jednání tema-
tických pracovních skupin, jež byly 
vytvořeny k jednotlivým specific-
kým cílům OP TAK a jsou určeny 
k detailnějším diskuzím nad jejich 
budoucí podobou.

Foto: archiv MPO
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AKCE „PŘEDSTAVTE 
SVŮJ PROJEKT“

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
– BUSINESSINFO.CZ

POŠLETE NÁM NA ADRESU ŠÉF-
REDAKTORA INFORMACE O SVÉM 
PROJEKTU, PŘÍPADNĚ I FOTO-
GRAFIE Z PRŮBĚHU ČI UKOČENÍ 
PROJEKTU. PODĚLÍTE SE O ZKU-
ŠENOSTI A INSPIRUJETE OSTATNÍ! 
VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZVEŘEJNÍ-
ME A NEJLEPŠÍ ODMĚNÍME.

ŠÍŘENÍ KORONAVIRU VÝRAZNĚ 
OVLIVŇUJE EKONOMIKU. ČESKÉ 
FIRMY SE POTÝKAJÍ SE ZÁVAŽ-
NÝMI PROBLÉMY. BUSINESSINFO.
CZ VÁM NABÍZÍ AKTUÁLNÍ INFOR-
MACE Z ČR I ZE SVĚTA A TAKÉ 
CENNÉ RADY PRO TUZEMSKÉ 
PODNIKATELE OD ZÁSTUPCŮ 
ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ 
AGENTURY CZECHTRADE, MINIS-
TERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 
I DALŠÍCH INSTITUCÍ.

Odpovědi odborných pracovníků 
Ministerstva průmyslu a obcho-
du, Ministerstva dopravy, agentur 
CzechTrade, CzechInvest a dalších 
organizací na dotazy podnikatelů 
položených prostřednictvím speci-
ální informační linky 224 854 444. 
S provozem callcentra pomáhají 
i dobrovolníci z řad veřejnosti.

HTTPS://WWW.BUSINESSINFO.CZ/

CLANKY/KORONAVIRUS-PRIDELAVA-

-PROBLEMY-CESKYM-FIRMAM-KDE-

-HLEDAT-POMOC/

HTTPS://WWW.BUSINESSINFO.CZ/

CLANKY/ODPOVEDI-NA-NEJCASTEJ-

SI-DOTAZY-PODNIKATELU-OHLEDNE-

-AKTUALNICH-OPATRENI-PROTI-SI-

RENI-KORONAVIRU/

Foto: archiv MPO [racorn]©123RF.com

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/
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PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU 
PRIORITNÍ OSA 1

MINISTERSTVO PRŮMYSLU 
A OBCHODU DNE 25. 3. 2020 
VYHLÁSILO VI. VÝZVU PROGRA-
MU PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO 
TRANSFERU S ALOKACÍ 150 MILI-
ONŮ KČ. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O POD-
PORU PROBÍHÁ OD 1. 4. 2020
DO 10. 9. 2020. ŽADATELÉ BY 
TEDY MĚLI MÍT DOST ČASU 
PŘIPRAVIT A PŘIHLÁSIT SVŮJ 
PROJEKT I V SOUČASNÉ SLOŽITÉ 
DOBĚ.

Program je zaměřen na vytvoření 
partnerství mezi malým a střed-
ním podnikem a organizací pro 
výzkum a šíření znalostí (dále jen 
„znalostní organizací“) za účelem 
transferu znalostí, souvisejících 
technologií a dovedností, ke kte-
rým podnik nemá přístup. Žada-
telem je malý a střední podnik, 
znalostní organizace je příjemcem, 
který dotaci obdrží zprostředko-
vaně přes podnikatelský subjekt 
na základě podmínek uvedených 
v uzavřené smlouvě o partnerství 
mezi podnikem a znalostní orga-
nizací.

Efektivním transferem má dojít 
k adaptaci akademických znalostí 
na specifické potřeby podniku, na 
jeho produkty, procesy a služby 
a vytváření nových znalostí za úče-
lem jejich následného praktického 
využití v podniku a jeho podni-
katelských záměrech, přičemž 

zároveň musí dojít k osvojení 
uvedených znalostí a dovedností 
zaměstnanci tohoto podniku. Jsou 
podporovány tyto aktivity: zlepšení 
výrobních procesů, vývoj/inovace 
nových produktů a služeb, nebo 
inovace procesu při vývoji a zavá-
dění nových produktů a služeb 
včetně designu, zlepšení podni-
kových procesů včetně procesu 

produktové certifikace. Naopak za 
transfer znalostí nejsou považová-
ny smluvní výzkum, poradenská 
činnost a výrobní aktivity.

Uvedený transfer zajišťuje Asis-
tent znalostního transferu, což je 
absolvent magisterského nebo 
doktorského studia, který je pro 
tuto práci zaměstnán na základě 

[puhhha]©123RF.com
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výběrového řízení provedeného 
společně podnikem a znalostní 
organizací. Musí mít zároveň ome-
zenou pracovní zkušenost (max. 
6 let). Asistent je zaměstnancem 
znalostní organizace, která rovněž 
vybere akademického pracovní-
ka, jenž na práci Asistenta dohlíží 
a pomáhá mu. Samotnou práci 
pak Asistent provádí v provozovně 
podniku, která je místem realizace 

projektu. To je důležité zejména 
pro podniky, které chtějí navá-
zat partnerství např. s některou 
z pražských univerzit – pravidla 
programu totiž jasně určují, že 
místem realizace je celá ČR mimo 
hl. m. Prahy. Rozhodující je tedy 
umístění provozovny podniku, kde 
bude projekt realizován.
Stejně jako v předchozí V. výzvě, 
musí být Asistent zaměstnán mini-

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU 

málně na poloviční úvazek. V řádně 
zdůvodněných případech pak mo-
hou žadatelé zaměstnat ne jednoho, 
ale dva Asistenty, pokud to jasně 
vyplývá z potřeb projektu (využití 
znalostí z různých oborů, apod.). Cel-
kový úvazek za oba pak nesmí být 
vyšší než 1,2. Asistenti jsou zaměst-
náni výlučně na práci na projektu.
Dále není stanoven výčet pod-
porovaných kategorií podnikání 

CZ NACE, jsou vymezeny pouze 
nepodporované kategorie. Do 
programu se tak mohou přihlásit 
zájemci ze široké škály oblastí 
podnikání, je však třeba zajistit 
soulad projektu s aplikačními ob-
lastmi stanovenými Národní RIS3 
strategií.

[Vasyl Dolmatov]©123RF.com
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INOVAČNÍ VOUCHERY COVID-19  
PRIORITNÍ OSA 1

NOVĚ VYHLAŠOVANÁ VÝZVA 
PROGRAMU INOVAČNÍ VOUCHE-
RY. PODPORA MALÝCH A STŘED-
NÍCH PODNIKŮ PRO PROJEKTY 
SOUVISEJÍCÍ S ŘEŠENÍM CO-
VID-19.

Cílem výzvy Inovační vouchery CO-
VID-19 programu Inovační vouche-
ry je sdílení poznatků a know-how 
mezi podnikovou a výzkumnou 
sférou, které mohou podnikatelské 
subjekty využít pro boj proti koro-
navirové infekci, z toho vyplývají-
cích opatření na zmírnění dopadu 
dalšího šíření a podporu vzniku 
preventivních opatření uplatnitel-
ných na trhu. 

Žádost o podporu je posuzo-
vána Agenturou pro podnikání 
a inovace, a to z hlediska splnění 
formálních náležitostí a kritérií 
přijatelnosti (formou vylučovacích 

kritérií). Projekt musí splnit všech-
na kritéria formálních náležitostí 
a přijatelnosti. 

Nastavení výzvy a podmínek 
nevyžaduje realizaci výběrových 
řízení, nicméně k podané žádosti 

o podporu musí být předložena 
konkrétní objednávka služby, což 
v konečném důsledku znamená 
rychlé hodnocení přijatých žádostí 
i proces administrace plateb. Vý-
zva byla vyhlášena 16. 4. 2020.

Podpora je poskytována v re-
žimech 50 % a 85 % z proká-
zaných způsobilých výdajů 
v případě, že projekt souvisí 
s řešením COVID-19:   

• dotace ve výši  
od 50 000 Kč do 424 000 Kč 
(85 % z prokázaných způso-
bilých výdajů);

• dotace ve výši  
od 425 000 Kč do 999 999 Kč 
(50 % z prokázaných způso-
bilých výdajů).

[olegdudko]©123RF.com
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PROGRAM ÚSPORY ENERGIE 
PRIORITNÍ OSA 3

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OB-
CHODU V RÁMCI SVÉHO OPERAČ-
NÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ 
A INOVACE PRO KONKURENCE-
SCHOPNOST FINANCOVANÉHO 
ZE ZDROJŮ EVROPSKÝCH STRUK-
TURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH 
FONDŮ VE SPOLUPRÁCI S ČESKO-
MORAVSKOU ZÁRUČNÍ A ROZVO-
JOVOU BANKOU A.S. PODPORUJE 
PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU 
ÚSPORY ENERGIE ZLEPŠENÍ 
DOSTUPNOSTI BANKOVNÍHO 
FINANCOVÁNÍ PRO MALÉ, STŘED-
NÍ A VELKÉ PODNIKATELE NA 
REALIZACI JEJICH PODNIKATEL-
SKÝCH PROJEKTŮ, JEJICHŽ CÍLEM 
JE PRÁVĚ ÚSPORA ENERGIE. 

Program ÚSPORY ENERGIE nemá 
podobu pouze tradičních dota-
cí, ale jedná se rovněž o formu 
tzv. finančního nástroje, v tomto 
případě se jedná o poskytování 
zvýhodněných úvěrů v kombi-
naci s finančním příspěvkem na 
úroky úvěrů od komerčních bank 
(alespoň 20 % způsobilých výdajů 
projektu v případě je spolufinan-
cováno úvěrem banky či leasingo-
vé společnosti, která je smluvním 
partnerem ČMZRB) a na vstupní 
energetický posudek. Projekty 
mohou být realizovány téměř 
v celé České republice (s výjimkou 
hl. města Prahy). Aktivity progra-
mu přispívají k naplnění Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU o energetické účin-
nosti, která stanovuje zavedení
orientačních vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti do roku 
2020.

Dne 9. února 2015 vláda České 
republiky schválila Program 
ÚSPORY ENERGIE, jehož cílem je 
podpora snížení energetické ná-
ročnosti podnikatelského sektoru 
prostřednictvím opatření přispí-
vající k úspoře konečné spotřeby 

energie. Tento program v podobě 
finančního nástroje umožňuje 
poskytovat podporu pro všechny 
podnikatele a to formou úvěrů. 
Celková předpokládaná alokace 
programu v programovém období 
2014 až 2020 činí 800 mil. Kč. Zís-

[Sergey Soldatov]©123RF.com
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kání tohoto zvýhodněného úvěru 
je podmíněno realizací podnika-
telského projektu, který přinese 
minimálně 10% úsporu energie.

Ministerstvo má možnost pružně 
reagovat na vývoj trhu aktualizací 
jednotlivých již vyhlášených výzev, 
přičemž rozsah a míra dané aktu-
alizace reflektuje aktuální potřeby 
podnikatelů a aby došlo ke
zatraktivnění Programu a ke 
zjednodušení podmínek pro pod-
nikatele s cílem snížit množství 
odmítnutých projektů z důvodu 
nesplnění podmínek Výzvy a inicio-
vat i zvýšení zájmu o tento úvěrový 
produkt. Od 15. září 2017, kdy byl 
zahájen příjem prvních žádostí, 
ministerstvo přistoupilo již k jejim 
několika aktualizacím. Úvěr lze vyu-
žít na financování těchto aktivit:

• snížení energetické nároč-
nosti podnikatelských budov 
(zateplení, výměna oken 
či dveří, rekuperace, a dal-
ší stavební práce, směřující 

k úsporám energií), moderni-
zace rozvodů elektřiny a plynu 
a tepla v budovách,

• modernizace či výměnu stá-
vajících zařízení (např. kotle) 
na výrobu energie pro vlastní 
potřebu,

• instalace kogeneračních 
jednotek, pořízení a instalace 
obnovitelných zdrojů energie 
pro vlastní potřebu (biomasa, 
solární systémy, tepelná čerpa-
dla a fotovoltaické systémy),

• modernizace či výměna 
zastaralého osvětlení budov 
a průmyslových areálů za mo-
derní a efektivní systémy,

• zavedení systémů měření a re-
gulace energie, využití odpad-
ního tepla z výrobních procesů,

• nahrazení energeticky nároč-
ných výrobních strojů (včetně 
mobilních, např. stavebních 
strojů a techniky) a zařízení 
úspornější technologií, aku-
mulace elektrické energie.

Pro tyto projekty lze poskytnout 
bezúročné úvěry až do výše 70 % 
způsobilých výdajů v rozmezí 500 
tisíc–60 miliónů Kč. Zvýhodněné 
úvěry mají až 10letou platnost 
s možností odkladu splátek jistiny 
maximálně na 4 roky a nejsou za-
tíženy žádnými dalšími poplatky. 

Navíc je pro podnikatele také 
připraven příspěvek na subvenci 
úrokové sazby u komerčního úvě-
ru, a to až do výše 4 milionů korun, 
stejně tak jako finanční příspěvek 
na pořízení energetického posud-
ku, a to až do výše 250 tisíc korun. 

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE

K poslední aktualizaci výzev 
v úvěrové a záruční části programu 
došlo k 17. únoru 2020. U projek-
tů do 3 milionů korun celkových 
způsobilých výdajů nyní nově stačí 
zjednodušený výpočtový modul 
místo klasického energetické-
ho posudku a zároveň je možné 
čerpat úvěr i bez spolupracující fi-
nanční instituce. Žádosti o podpo-
ru do výzev programu přijímá na 
všech svých pobočkách Českomo-
ravská záruční a rozvojová banka, 
a.s. a veškeré potřebné informace 
jsou dostupné na www.cmzrb.cz

[Andrey Radchenko]©123RF.com

http://www.cmzrb.cz
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AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝZVÁM 
PRIORITNÍ OSA 3

S ohledem na problematické 
zajištění ekonomického zdraví 
žadatele u společností vlastně-
ných veřejným sektorem (obce 
či kraje), se poskytovatel dotace 
rozhodl umožnit prokazování 
ekonomické a daňové historie 
žadatele včetně prokazování his-
torie subjektem odlišným od ža-
datele, za předpokladu doložení 
souhlasu obce či kraje s realizací 
projektu. Metodické dokumenty 
byly vloženy mezi přílohy výzvy. 

Na základě výše uvedené 
informace, dochází k prodlou-
žení příjmu žádostí o podporu, 
a to do 1. března 2021 do 13.00 
hodin.

Dle rozhodnutí MPO se termín 
pro příjem žádostí o podporu 
prodlužuje do 30. 4. 2020. Nejzazší 
termín pro předložení dokumentů 
požadovaných v době před vydá-
ním Rozhodnutí je prodloužen na 
termín do 390 dnů od systémové 
depeše v rámci MS2014+ s infor-
mací, že žádost o podporu byla 
doporučena k financování (stav 
PP27a nebo stav PP27b nebo stav 
PU27a – žádost o podporu zařaze-
na mezi náhradní projekty). 

Nejzazším termínem pro ukon-
čení realizace projektu je nově 
datum 30. 4. 2023.  

 
Související tisková zpráva 
MPO ze dne 19. března 2020

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem 
žádostí o podporu prodlužuje do 29. 5. 
2020. Nejzazší termín pro předložení 
stavebního povolení v právní moci/ účinné 
veřejnoprávní smlouvy/certifikátu vydané-
ho autorizovaným inspektorem/ územ-
ního rozhodnutí/územního souhlasu/ 
ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že 
daná stavba stavební povolení ani ohlášku 
nevyžaduje, je do 390 dnů od systémové 
depeše v rámci MS2014+ s informací, že 
žádost o podporu byla doporučena k fi-
nancování (stav PP27a nebo stav PP27b 
nebo stav PU27a – žádost o podporu zařa-
zena mezi náhradní projekty). 

Nejzazším termínem pro ukončení reali-
zace projektu je nově datum 30. 4. 2023. 

Související tisková zpráva MPO ze 
dne 19. března 2020

Upozornění pro žadatele: 
dle rozhodnutí MPO se 
termín pro příjem žádostí 
o podporu prodlužuje do 
30. 4. 2020. 

Nejzazším termínem pro 
ukončení realizace projektu 
je nově datum 30. 7. 2023.

Úspory energie  
v SZT
Výzva IV.

Obnovitené  
zdroje energie
Výzva V.

Úspory  
energie
Výzva V.

Smart  
grids I
Výzva V.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/
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Inovační agentura JIC 
spustila konzultační  
program COVID-19

PROGNÓZY DOPADŮ SOUČAS-
NÉ PANDEMIE KORONAVIRU 
NEJSOU PŘÍLIŠ POVZBUDIVÉ. 
I PROTO AKTUÁLNÍ SITUACE VELÍ 
HLEDAT NEJRŮZNĚJŠÍ ZPŮSOBY, 

JAK UDRŽET EKONOMIKU V CO 
NEJLEPŠÍCH ČÍSLECH. INOVAČNÍ 
AGENTURA JIC, KTERÁ POD-
PORUJE PODNIKATELE Z JIŽNÍ 
MORAVY, SE PROTO ROZHODLA 
PŘIZPŮSOBIT KONZULTAČNÍ 
SLUŽBY A OD ZAČÁTKU DUBNA 
NABÍZÍ KONZULTACE SVÝCH EX-
PERTŮ ZDARMA. 

„NAŠÍM  
ÚKOLEM JE  
FIRMÁM  
POMOCI.“

JIC
INOVAČNÍ AGENTURA PRO  
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Pokud se vaše firma ocitla kvůli 
koronavirové pandemii v kritické 
situaci a má sídlo na jižní Moravě, 
máte nyní místo, kam se můžete 
obrátit pro pomoc a radu. Až  
20 hodin času některého z exper-
tů JICu můžete využít zdarma. Ti 
vám dokáží v tento krizový mo-
ment poradit třeba s tím, jak řídit 
rizika přímo spojená s pandemií 
COVID-19, pomohou minimalizo-
vat negativní dopady a naopak 
využít co nejlépe příležitosti, které 
s sebou pandemie přináší. 

Inovační agenturu JIC zřídily v roce 
2003 společnými silami Jihomo-
ravský kraj, město Brno, Masa-
rykova univerzita, Vysoké učení 
technické, Mendelova univerzita 
a Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno. Založení instituce, 
která by podporovala podnikate-
le v regionu, bylo jedním z bodů 
Regionální inovační strategie kraje. 
I díky ní dosáhl kraj na řadu úspě-

Petr Chládek
ředitel jihomoravské agentury

chů a inspirovaly se od něj i další 
regiony v České republice. 

Podnikatelský ekosystém na jižní 
Moravě patří ve střední Evropě ke 
špičce. Svůj podíl na tom má i JIC. 
Každý rok podpoří agentura při-
bližně stovku majitelů firem z jižní 
Moravy, od začínajících podnikate-
lů s novými nápady až po zavede-
né společnosti. Nabízí jim služby 
zkušených konzultantů, podpo-
ruje je v jejich rozvoji i v hledání 
finančních zdrojů. Mimo jiné také 
koordinuje rozvoj regionální ino-
vační strategie a pečuje o značku 
#brnoregion jako místa ideálního 
pro život i kariéru.

Krize přinese dvě změny 
v podnikatelském  
ekosystému 

Ředitel jihomoravské agentury 
Petr Chládek je přesvědčen, že 
právě inovační centra budou hrát 

Foto: archiv JIC
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podnikání dává smysl

Podporujeme lidi v podnikání, 
které může měnit svět.

16 let jsme tu pro vás
80+ expertů na různé oblasti podnikání
100+ podpořených firem ročně www.jic.cz

velkou roli v tom, jak velké dopady 
bude krize na české podnikatel-
ské prostředí mít. „Domnívám se, 
že dopady aktuální krize budou 
ekonomicky tvrdší, než ty, které 
přinesla ekonomická krize v roce 
2009,“ sdílí svou představu Chlá-
dek. „Výsledkem budou dvě zásad-
ní změny podnikatelského prostře-
dí. Dopady krize povedou k tomu, 
že firmy budou muset část svých 
lidí propouštět. A právě mezi nimi 
bude velké množství lidí, kteří 
se budou chtít postavit na svoje 
nohy, budou zakládat vlastní fir-
my. Úkolem inovačních center je, 
aby jim v tom pomohly.“ Ta druhá 
změna podle jeho slov proběhne 
velmi pravděpodobně na úrovni 
samotných strategií firem. Nová 
situace si podle něj vyžádá nové 
byznys modely, možná dokonce 
i s novými produkty.

     www.jic.cz

Pro koho je konzultace určena? 
Pro malé a střední podniky 
z Jihomoravského kraje s vlastním 
produktem nebo službou, které významně 
zasáhly dopady pandemie COVID-19. 

Co získáte? 
• až 20 hodin času experta JIC 
• 100% finanční podpora nákladů na 

konzultaci ze strany JIC (max. 60.000 Kč) 

 

Na co jsou služby zaměřeny? 
• řízení rizik přímo spojených s pandemií 

COVID-19 
• minimalizace negativních dopadů 

pandemie COVID-19 na podnikání 
• maximalizaci příležitostí pro klienta 

přímo spojených s pandemií COVID-19 

Pravidla využití 
• výběru podpořené firmy rozhoduje JIC 
• experti jsou kouči a mentoři, nikoli 

exekutivní krizoví manažeři

Konzultační služby JIC COVID-19 

http://www.jic.cz
http://www.jic.cz
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BIC Plzeň založilo město Plzeň 
v roce 1992 za účelem podpory 
zakládání a rozvoje inovačního 
podnikání v regionu. Pravidelně 
splňuje kritéria kvality stanovená 
Evropskou komisí. Díky tomu má 
možnost využívat značku EC BIC 
– European Community Business 

& Innovation Centre. Je akredi-
tovaným vědeckotechnickým 
parkem, provozuje vlastní inkubá-
tor a připravuje ke spuštění nový 
coworkingový prostor pod znač-
kou BIC Port zaměřený zejména 
na virtuální realitu. Ve fázi přípravy 
je také velký projekt rekonstrukce 

INOVAČNÍ CENTRA V ČR

BIC PLZEŇ
PODNIKATELSKÉ  
A INOVAČNÍ CENTRUM

technologického centra zaměře-
ného na embedded systémy. 

Podporuje firmy z Plzně a okolí ve 
spolupráci s VaV institucemi (ze-
jména Západočeskou univerzitou), 
v nalezení finančních prostředků 
pro rozvoj vlastních vývojových 
a inovačních aktivit podniků 
a v mezinárodní technologické či 
obchodní spolupráci. S využitím 
kontaktů v rámci sítě Enterprise 
Europe Network umí poradit se 
specifiky zahraniční legislativy 

nebo např. s vysíláním zaměstnan-
ců do zahraničí.

Již řadu let připravuje a admini-
struje program Plzeňských pod-
nikatelských voucherů s cílem 
zpřístupnění služeb regionální 
výzkumné infrastruktury místním 
firmám. Poskytuje také tzv. speci-
alizované služby vědeckotechnic-
kého parku, díky kterým mohou 
místní firmy čerpat služby BIC Pl-
zeň za velmi příznivých cenových 
podmínek.

Foto: archiv BIC

Foto: archiv BIC
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Věnuje se dotačním programům, 
které souvisí s inovacemi, vý-
zkumem, vývojem a přenosem 
znalostí z výzkumných institucí do 
podniků. Klientům pomáhá najít 
vhodný zdroj financování, připravit 
žádost a následně bez problémů 
projekt zadministrovat.

BIC Port  
cowork v centru Plzně

Novým projektem BIC Plzeň je 
spuštění vlastního coworkingu. 
Pro začínající podnikatele, ino-
vační týmy i jednotlivce budou 
po skončení koronavirové krize 
(snad od května 2020) v centru 
města k dispozici nové prostory. 
BIC Plzeň zde otevírá coworking, 
propojující výhody moderního, 
příjemného a komfortního místa 
k práci s možností využití služeb 
zkušených poradců.

Oborově se cowork BIC Port za-
měřuje na informační technologie, 
zejména na umělou inteligenci, 
virtuální a rozšířenou realitu nebo 

big data. Právě těmito technolo-
giemi se zabývají první zájemci 
o místa, kteří zde hodlají rozvíjet 
své inovační záměry.

Po stavební rekonstrukci je v re-
prezentativním prostředí domu 
U Zlaté lodi na rohu Riegrovy ulice 
a náměstí Republiky připraven 
open space s 8 pracovními místy, 
dvě samostatné kanceláře pro 4 
a 6 pracovníků a zasedací místnost 
vybavená prezentační technikou. 

Dále je zde multifunkční místnost, 
která může podle potřeby slou-
žit jako další kancelář, školicí či 
jednací místnost, v úvahu připadá 
i laboratoř virtuální reality. Uživa-
telům bude sloužit také telefonní 
budka, kuchyňský koutek a od-
počinková zóna. Prostory budou 
vybaveny moderním nábytkem, 
uzamykatelnými skříňkami, tiskár-
nou a další sdílenou kancelářskou 
technikou. K dispozici bude vyso-
korychlostní internetové připojení, 

WiFi a miniserverovna. Celková 
plocha prostor je 210 m2.

Výhodou bude možnost využití 
specializovaných služeb podnika-
telského inovačního centra BIC Pl-
zeň. Konzultanti mohou klientům 
poradit při tvorbě podnikatelských 
plánů, při získávání finančních 
zdrojů, nebo při hledání obchod-
ních partnerů.

     www.bic.cz

     www.bicport.cz
Foto: archiv BIC

https://www.bic.cz/
http://www.bicport.cz
https://www.bic.cz/
http://www.bicport.cz
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY 

Vyhlášení 
výzvy

Zahájení a ukončení 
příjmu

Program podpory Zaměření programu podpory

16. 4. 2020 17. 4. 2020 - 31. 12. 2020 Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

16. 4. 2020 15. 5. 2020 -16. 4. 2021 Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a roz-
voj digitálních technických map krajů (DTM)

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (pří-
stupové sítě nové generace)

15. 4. 2020 4. 5. 2020 - 5. 6. 2020  Technologie COVID-19 – Výzva XII pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

25. 3. 2020 1. 4. 2020 -10. 9. 2020 Partnerství znalostního transferu – Výzva VI partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním 
podnikem za účelem transferu odborných znalostí

18. 3. 2020 20. 3. 2020 - 30. 8. 2020 Služby infrastruktury – Výzva VII výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, 
podnikatelské inkubátory, inovační centra)

4. 3. 2020 4. 6. 2020 - 5. 8. 2020 Vysokorychlostní internet – Výzva IV rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (pří-
stupové sítě nové generace)

17. 2. 2020 9. 3. 2020 - 25. 5. 2020 Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky) pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

13. 12. 2019 13. 1. 2020 - 31. 8. 2020 Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez aku-
mulace pro vlastní spotřebu – Výzva III snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

2. 12. 2019 6. 1. 2020 - 28. 6. 2020 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – 
Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 - 28. 6. 2020 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie 
– Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 - 28. 6. 2020 Nízkouhlíkové technologie – Druhotné  
suroviny – Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin

2. 12. 2019 8. 1. 2020 - 1. 3. 2021 Úspory energie v SZT – Výzva IV rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování 
účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

31. 7. 2019 1. 10. 2019 - 30. 6. 2020 Smart grids I – Výzva V zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny 
konečným zákazníkům

26. 7. 2019 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020 Obnovitelné zdroje energie – Výzva V výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

16. 7. 2019 16. 9. 2019 - 31. 5. 2020 Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatel-
ské infrastruktury a objektů typu brownfield

16. 7. 2019 16. 9. 2019 - 30. 6. 2020 Úspory energie – Výzva V snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

17. 12. 2018 2. 1. 2019 - 30. 6. 2020 Inovační vouchery – Výzva IV nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

Programy podpory s tématikou CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-v-covid-19/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-covid-19/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xi-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

PROFIL SPOLEČNOSTI 
Historie společnosti Phonexia 
sahá do roku 2006, kdy se několik 
studentů Vysokého učení technic-
kého v Brně nadchlo pro výzkum 
řeči a navrhlo fonémový rozpo-
znávač. Studenti si záhy uvědomili 
obrovský tržní potenciál této ino-
vativní technologie, která dokáže 
určit jazyk, rozpoznat klíčová slova 
v nahrávce, a dokonce identifiko-
vat mluvčího. Založili spin-off spo-
lečnost a zakázky zejména z čes-
kých státních institucí na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Rozvoj 
firmy Phonexia tak mohl začít. 

POPIS PROJEKTU 
V čem spočívá podstata projektu 
a jaké výsledky realizace projek-
tu přinesla, na to nám odpovídá 
Michal Hrabí, CEO Phonexia. 

Co přesně projekt na sjednocení 
produktů řečových technologií 
řešil? 

„Projekt se věnoval vývoji přepisu 
řeči na text. Chtěli jsme docí-
lit přepisu řeči v reálném čase, 
tedy okamžitě poté, co mluvíme. 
Na tom si řada firem vylámala 
zuby. My ale díky kofinancování 
z dotací jsme vývoji mohli dát víc 

energie a lidí a mohli jsme tak 
technologii dotáhnout do takové 
podoby, že je obdobně přesná 
jako Google. Na rozdíl od něj 
jsme ale schopni rozšířit slovník 
o slova, která se používají jenom 
v konkrétní firmě či továrně. Jed-
noduchost rozšíření jazykového 
modulu je to, co nás zásadně od-
lišuje od konkurence. V další fázi 
projektu jsme vyvíjeli identifikaci 
mluvčího podle hlasu.“ 

Jak moc jsou pr o rozvoj vaší fir-
my důležité dotace? 

„Potřebujeme samozřejmě finan-
ce. Phonexia je firma, která nemá 
žádného investora a všechen zisk 
investuje zpět do firmy. Použí-
váme dotační prostředky na to, 
abychom snížili míru rizika při 

výzkumu nových věcí a posouvali 
hranice toho, co je možné. Navíc 
nám to pomáhá spolupracovat 
s výzkumným partnerem, tedy 
s univerzitou. OP PIK je zrovna do-
cela flexibilní, což se mi líbí. Oproti 
jiným programům sice dostanete 
poměrově méně peněz, ale je 
tam větší míra flexibility, takže 
dokážete vývoj více přizpůsobovat 
potřebám trhu. To je obrovská vý-
hoda a za mě je to dobrý výzkum-
ně provozní formát grantu.“ Více 
informací najdete na webu API.

VÝVOJ PLATFORMY PRO SJEDNOCENÍ 
PRODUKTŮ ŘEČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:   
Vývoj platformy pro sjednocení 
produktů řečových technologií

Program podpory:  
OP PIK Výzva II – ICT a sdílené služ-
by – Tvorba nových IS/ICT řešení

Období realizace projektu:  
13. 12. 2016 – 12. 12. 2019

Celkové způsobilé výdaje:  
30 267 525 Kč

Dotace:    
13 620 386 KčFoto: archiv Phonexia

https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-spolecnost-phonexia/
https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-spolecnost-phonexia/
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