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Vážení čtenáři,
už jedenácté číslo na světě. Velice mne těší váš zájem o tento informační zpravodaj. Pře-
dem 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 nové VI. výzvě programu Níz-
kouhlíkové technologie - úprava bioplynu na Biometan v PO3 a IV. výzvě na budování pev-
ných vysokorychlostních sítí přístupu k internetu v PO4. Budeme představovat další vybra-
ná regionální inovační centra, která vám rovněž mohou poskytnout služby a programy pro 
váš rozvoj. Tentokrát Lipo.ink- Liberecký podnikatelský inkubátor a Jihočeský vědeckotech-
nický park, a.s. (JVTP). V metodické rubrice uvedeme aktuální změny ve standardizovaném 
vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 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 a přáním pevného zdraví v tomto období
Petr Tůma - Šéfredaktor OPIK
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UPOZORNĚNÍ PRO  
ŽADATELE

NÍZKOUHLÍKOVÉ  
TECHNOLOGIE -  
DRUHOTNÉ SUROVINY  
Výzva V – nově příjem do  
31. 7. 2020. Termín pro dolo-
žení povinných příloh k Roz-
hodnutí o poskytnutí dota-
ce je stanoven maximálně 
možný termín do 90 dnů od 
předání informace o schválení 
projektu žadateli. Nejzazším 
termínem pro ukončení reali-
zace projektu je datum 28. 6. 
2022.

V obou případech upozorňu-
jeme, že se jedná výhradně 
o posun termínu pro přijetí 
žádosti viz podrobné info 
výše.

S ohledem na aktuální vývoj 
virové nákazy Covid-19, přijatá 
preventivní opatření v ČR 
a přetrvávající problematická 
zajištění relevantních povin-
ných příloh od třetích stran, 
rozhodlo Ministerstvo průmy-
slu a obchodu o prodloužení 
termínů pro příjem žádostí 
u následujících Výzev na nové 
termíny:

OBNOVITELNÉ ZDROJE 
ENERGIE 
Výzva V – nově příjem do 31. 
7. 2020. Termín pro doložení 
povinných příloh k Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace je 
stanoven maximálně možný 
termín do 390 dnů od předání 
informace o schválení projektu 
žadateli. Nejzazším termínem 
pro ukončení realizace projek-
tu je datum 30. 5. 2023.

AKCE „PŘEDSTAVTE 
SVŮJ PROJEKT“

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.

[racorn]©123RF.com
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Průzkum projektových záměrů pro OP TAK 
2021–2027

CÍLEM TOHOTO PRŮZKUMU JE 
ZÍSKAT S PŘEDSTIHEM PŘED 
ZAČÁTKEM PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ 2021–2027 INFORMACI 
O INDIKATIVNÍM ZÁJMU PODNI-
KATELŮ O AKTIVITY OPERAČNÍ-
HO PROGRAMU TECHNOLOGIE 
A APLIKACE PRO KONKURENCE-
SCHOPNOST. TYTO INFORMACE 
TAK BUDOU VYUŽITY K EFEK-
TIVNĚJŠÍMU ZACÍLENÍ PRVNÍCH 
VYHLAŠOVANÝCH VÝZEV A K AK-
TUALIZACI INFORMACÍ O AB-
SORPČNÍ KAPACITĚ.

Vyplněné informace jsou pouze 
indikativní a autora k ničemu 
nezavazují. Přesto oceníme, pokud 
k vyplňování údajů přistoupíte 
co nejzodpovědněji a poskytnete 
nám o svých záměrech co možná 
nejpřesnější informace.

V případě Vašeho souhlasu Vás na 
základě vyplněných informací bu-
deme informovat o stavu přípravy 
operačního programu a připravo-
vaných výzvách.

Odpověď na dotazník by Vám ne-
měla zabrat více než 10 minut.

DOTAZNÍK JE DOSTUPNÝ ZDE: 

[daniilantiq]©123RF.com
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KLASTR CREA HYDRO&ENERGY ŘEŠÍ  
AKTUÁLNÍ VÝZVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Klastr CREA Hydro&Energy dlou-
hodobě rozvíjí mezinárodní spo-
lupráci a prosazuje česká témata 
v rámci evropských inovačních 
struktur.

V návaznosti na internacionalizač-
ní aktivity projektů realizovaných 
v rámci programu OP PIK Spo-
lupráce – klastry vstoupil klastr 
do několika projektů evropské 
meziregionální spolupráce. Jejich 
tématy jsou například sucho 
a hydrologické extrémy, čistíren-
ské kaly a sedimenty nebo rozvoj 
inovačního ekosystému včetně 
zkvalitnění odborného vzdělávání. 

V současné době klastr realizuje 
zejména dva vodohospodářské 
evropské projekty s akronymy 
iWATERMAP a PoVE WATER a další 
projekt připravuje v rámci evrop-
ské RIS3 tematické platformy 
Water Smart Territories.

Projekt iWATERMAP z programu 
INTERREG Europe je realizován za 
spolupráce partnerů z Nizozemí, 
Lotyšska, Rumunska, Portugalska, 
Španělska, Řecka a České repub-
liky. Společně pracují na zlepšení 
kritické úrovně rozvoje inovačních 
ekosystémů v odvětví vodohospo-
dářských technologií. Za Českou 
republiku je projekt řešen v rámci 
spolupráce klastru CREA, Mende-
lovy univerzity v Brně a Jihomorav-
ského kraje. Projekt si vymezil za 

cílovou oblast sektor vodohospo-
dářství vzhledem k jeho význam-
nosti napříč evropskými regiony.

V rámci projektu došlo k vypraco-
vání tří cestovních map pro oblasti 
lidských zdrojů, internaciona-
lizace a rozvoje kritické masy. 
Podle nich bude navržen akční 
plán, který konkretizuje a sta-
novuje jednotlivé cíle pro každý 
zúčastněný region. Mezi dílčí 
výstupy projektu patří i dokument 

mapující výzvy a cíle regionálních 
inovačních strategií a identifikující 
témata, vhodná k následnému 
řešení v rámci regionální politiky.

Jednou z navazujících iniciativ 
bylo vytvoření pilotního projektu 
Platform of Vocational Exce-
llence WATER (PoVE WATER). 
Jedná se o mezinárodní projekt 
z programu ERASMUS +, čerpající 
ze stávajících a vznikajících potřeb 
odborných kompetencí v oboru 

[Pisit Khambubpha ]©123RF.com
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vodního hospodářství. Cílem pro-
jektu je vytvoření infrastruktury, 
nezbytné pro začlenění do odbor-
né excelence vodohospodářského 
sektoru v Evropě. Do projektu 
jsou zapojeni partneři z Nizoze-
mí, Velké Británie, Lotyšska, Malty 
a ČR. V rámci projektu je naplá-
nováno vytvoření regionálních 
středisek odborné excelence, tzv. 
odborných center VODA, která se 
následně začlení do nadnárodní 
platformy, přinášející evropský roz-
měr vodohospodářství. Za Českou 
republiku jsou partnery projektu 
klastr CREA spolu s Mendelovou 
univerzitou v Brně. 

Z projektu iWATERMAP vzešlo 
také přistoupení českých a mo-
ravských regionů k evropské 
platformě Water Smart Territo-
ries (WST). Konkrétně se jedná 
o kraj Jihomoravský, Olomoucký 
a Liberecký. WST je celoevropská 

platforma založená na vzájemné 
spolupráci regionů za účelem 
identifikace příležitostí budoucí 
mezinárodní vědecké, inovační 
a obchodní spolupráce v oblas-
ti vodního hospodářství. Cílem 
platformy je realizace společných 
meziregionálních investičních 
projektů. Klastr CREA byl vybrán 
za lídra pro problematiku kalů 
a aktuálně aktivně koordinuje 
vytvoření nového projektu.  

Více informací o aktivitách klastru 
je možné nalézt webové stránce 
www.creacz.com.

Více informací o projektu iWATER-
MAP je dostupných na projektovém 
webu www.interregeurope.eu/
iwatermap.

Více informací o projektu PoVE WA-
TER je dostupných na projektovém 
webu www.povewater.eu.

KLASTR CREA HYDRO&ENERGY ŘEŠÍ AKTUÁLNÍ VÝZVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

[Chaiyapruk Chanwatthana]©123RF.com

http://www.creacz.com
http://www.interregeurope.eu/iwatermap
http://www.interregeurope.eu/iwatermap
http://www.povewater.eu
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JAK Z (CO)VIDU NEDOKONAVÉHO UDĚLAT 
(CO)VID DOKONAVÝ? PRIORITNÍ OSA 2

V DOBĚ, KDY VĚTŠINA LIDÍ V ČES-
KÉ REPUBLICE JIŽ NECHCE SLO-
VA „KORONAVIRUS“ A „COVID-19“ 
VIDĚT ANI SLYŠET, PŘICHÁZÍME 
S INFORMACEMI O REAKČNÍ 
VÝZVĚ MINISTERSTVA PRŮMYSLU 
A OBCHODU S NÁZVEM TECHNO-
LOGIE XII. - COVID-19.

Podpory nabízené formou dotací 
jsou vždy zamýšlené s ohledem 
na budoucnost, podmínky jsou 
příslušnými programy podpory 
v závislosti na okolnostech globál-
ního trhu utvářeny tak, aby malé 
a střední podniky České republiky 
využívaly takto získané prostředky 
k zvýšení své konkurenceschop-
nosti v rámci mezinárodního trhu. 
Tyto pobídky lze tedy vnímat 
jako akce, impulzy k přiblížení 
nevyhnutelné budoucnosti... tedy 
alespoň ve stádiu pokusu. 

Výše uvedená výzva je však, mimo 
inkriminované a stále trvající obdo-
bí letošního roku, unikátně reakční, 
neboť je potřeba reagovat na na-
stalou situaci a podnikům v tuzem-
sku pomoci zejména v současnosti. 
A proč nejít dál a spolu se zámě-
rem pomoci podnikům nepomoci 
i celé společnosti?

Výzvou Technologie XII. – CO-
VID-19, jakožto jedním ze sou-
běžně poskytnutých instrumentů, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
reagovalo a nabízelo podporu 
malým a středním podnikům, 
přičemž podpora je směřována na 
produkci zdravotnických prostřed-
ků a prostředků osobní ochrany 
nebo likvidaci infekčního odpadu 

pro přímý boj proti dalšímu šíření 
infekce. Vyhlášení proběhlo dne 
15. 4. 2020, přičemž žádosti o pod-
poru až do výše 20 mil. korun bylo 
možné podávat v období od 4. 5. 
2020 do 5. 6. 2020. Podporovaný-
mi činnostmi byly ty, které byly 
v souladu se zaměřením výzvy 
a současně mají přímou souvislost 
s bojem proti dalšímu šíření koro-

[maridav]©123RF.com
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navirové infekce pořízením nových 
technologických zařízení a vyba-
vení. Dotace na tyto stroje a zaří-
zení byla poskytnuta ve výši 50 % 
pořizovací ceny. Vzhledem k uve-
denému záměru, jímž je cílená 
a smysluplná reakce na aktuální 
situaci, je termín pro realizaci pod-
pořených projektů do konce roku 
2020, nejpozději však šest měsíců 
od vydání Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace, přičemž uplatnitel-
nými výdaji jsou ty, jež vznikly po 
1. 2. 2020. Administrativní proces 
je v souladu s prohlášením vice-
premiéra a ministra průmyslu 
a obchodu výrazně zjednodušen 
s cílem rychlé realizace a propla-
cení projektů.

Celkem je evidováno 144 žádos-
tí o podporu se souhrnnou výší 
dotace 686 mil. Kč. Administrativ-
ní proces schvalování podaných 
žádostí o podporu probíhá ve 

zrychleném režimu, což umožnilo 
vydávat Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace již v průběhu června. 
Předložené projekty jsou převážně 
zaměřeny na podporu osobních 
ochranných prostředků, přede-
vším technologií a linek na výrobu 
respirátorů a dezinfekcí, ale také 
se zde objevují technologie na 
likvidaci infekčního odpadu.

A k otázce z nadpisu: Společným 
úsilím s cílem jednou si společně 
říci – šířil se. (Vid dokonavý totiž 
vyjadřuje již ukončený děj a nelze 
jej použít v přítomném čase.)

JAK Z (CO)VIDU NEDOKONAVÉHO UDĚLAT (CO)VID DOKONAVÝ?  

[ maridav]©123RF.com
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EXPANZE NABÍZÍ ZVÝHODNĚNÉ FINANCOVÁNÍ 
FIRMÁM Z OBLASTI CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

JEDNOU Z CEST, JAK PŘISPĚT 
K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PRO-
STŘEDÍ A TÍM PÁDEM K DLOUHO-
DOBĚ UDRŽITELNÉMU ROZVOJI, 
JE ZAMĚŘIT SE NA EFEKTIVNÍ 
ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ. V OBLAS-
TI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘ-
STVÍ DLE ÚDAJŮ MINISTERSTVA 
FINANCÍ JE AKTIVNÍCH PŘIBLIŽ-
NĚ JEDEN A PŮL TISÍCE ŽIVNOST-
NÍKŮ A FIREM. TI, KTEŘÍ SPLŇUJÍ 
DEFINICI MALÉHO A STŘEDNÍHO 
PODNIKU A PLÁNUJÍ INVESTOVAT 
DO SVÉHO ROZVOJE NAPŘÍKLAD 
TÍM, ŽE CHTĚJÍ NAKOUPIT NOVÉ 
TECHNOLOGIE NEBO ROZŠÍŘIT 
SVŮJ PROVOZ, MOHOU K TOMU 
VYUŽÍT ZVÝHODNĚNÉ FINAN-
COVÁNÍ OD ČESKOMORAVSKÉ 
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÉ BANKY 
(ČMZRB).

Stěžejním produktem pro malé 
a střední podniky, kteří si plánují 
pořídit zařízení na sběr, třídění 
a úpravu odpadů či jinou techno-
logii související s materiálovým či 
energetickým využitím odpadů, je 
program Expanze. Ten podnikate-
lům působícím v oblasti odpado-
vého hospodářství nabízí zvýhod-
něné financování ve formě záruky 
či bezúročného úvěru, který jim 
usnadní cestu k pořízení těchto 
nových zařízení. 

V rámci programu Expanze 
ČMZRB nabízí firmám, jež potře-
bují profinancovat projekt zamě-
řený na materiálové a energetické 
využití odpadů, bezúročný úvěr 
v rozmezí od 650 tis. do 60 mil. Kč. 
Tímto úvěrem lze pokrýt až 45 % 
způsobilých výdajů, přičemž min. 
dalších 20 % musí tvořit úvěr od 
spolupracující komerční banky či 
leasingové společnosti. Na úhradu 

úroků u tohoto komerčního úvěru 
ČMZRB poskytuje finančním pří-
spěvek až do výše 4 mil. Kč. Inves-
tičně průměrně náročné projekty 
tak budou v konečném důsledku 
bezúročné. 

Vedle nulové úrokové sazby 
u části financování poskytovaného 

ČMZRB a finančního příspěvku na 
úhradu úroků u komerční části 
úvěru program Expanze ještě pod-
nikatelům nabízí až desetiletou 
splatnost úvěru a možnost odkla-
du splátek jistiny až na  
4 roky. Firma tak zvýhodněný úvěr 
od ČMZRB může fakticky začít 
splácet až v okamžiku, kdy splatí 

Foto: archiv ČMZRB
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úvěr od komerční banky a realizo-
vaný projekt zaměřený na materi-
álové a energetické využití odpadů 
začne vydělávat. Takovéto efektivní 
rozložení splátek jistiny v čase pak 
může mít pozitivní dopad na její 
cash flow.

Pokud firma nemá dostatečné 
zajištění, může v rámci programu 
Expanze využít záruku, která jí 
usnadní přístup ke komerčnímu 
úvěru. Podnikatelům působícím 
v oblasti odpadového hospodářství 
ČMZRB nabízí záruku až do výše 

EXPANZE NABÍZÍ ZVÝHODNĚNÉ FINANCOVÁNÍ FIRMÁM Z OBLASTI CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 

80 % jistiny úvěru, jež se pohybuje 
v rozmezí 1 až 60 mil. Kč. Za pod-
nikatele ručí po dobu 10 let. 
Program Expanze je financován ze 
strukturálních fondů EU v rámci 
Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschop-

nost a poběží až do roku 2023. 
Podporu lze využít na realizaci 
projektů na území ČR mimo regi-
on hlavního města Prahy. 

[ Aleksandr Khakimullin]©123RF.com
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VÝZVY PROGRAMU PODPORY NÍZKOUHLÍKOVÉ 
TECHNOLOGIE PRIORITNÍ OSA 3 - VI.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OB-
CHODU DNE 1. ČERVENCE 2019 
VYHLÁSILO VI. VÝZVU PROGRA-
MU PODPORY NÍZKOUHLÍKOVÉ 
TECHNOLOGIE - ÚPRAVA BIOPLY-
NU NA BIOMETAN (DÁLE JEN 
NUT). 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU 
BUDE ZAHÁJEN DNE 15. ČERVEN-
CE 2020.

VÝZVA JE URČENY PRO MALÉ, 
STŘEDNÍ, ALE I PRO VELKÉ 
PODNIKY. ŽÁDOSTI O PODPORU 
MOHOU ŽADATELÉ PŘEKLÁDAT 
AŽ DO 18. 12. 2020.

V rámci této aktivity úprava bioplynu 
na biometan a jeho vtláčení do sítě 
nebo jeho plnění v rámci místní in-
frastruktury bude možné předkládat 
projekty s následujícím zaměřením:

a) Technologie na úpravu bioplynu 
na biometan a jeho vtláčení do 
distribuční sítě.

b) Technologie na úpravu bioplynu 
na biometan a jeho plnění v rám-
ci místní infrastruktury (například 
plnění lahví, CNG vozidel apod.).

Výše alokace na výzvu je  
100 000 000,- Kč, pro velké podni-
ky je vyčleněno až 80 % z uvedené 
alokace. V případě výraznějšího 
převisu kvalitních projektů může 
být alokace nevýšena.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
Stanovení způsobilých výdajů (dále 
ZV) je provedeno na základě výpo-
čtu způsobilých výdajů v souladu 

s článkem 48 respektive s člán-
kem 56 Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014 ze dne 17. června 2014.

Stanovení způsobilých výdajů včet-
ně vzorových výpočtů je podrobně 
popsáno v Příloze č. 2 – Vymezení 
způsobilých výdajů.

MÍRA A VÝŠE PODPORY 
Míra podpory je stanovena na 
základě provedeného výpočtu dle 
článků 48 respektive 56. Minimální 
výše dotace na projekt je 500 000,- 
Kč. Maximální výše podpory na 
jeden projekt je 35 mil. Kč.

DALŠÍ INFORMACE:
Pokud Vás možnost čerpání pod-
pory v rámci VI. Výzvy NUT zaujala, 
více informací naleznete na násle-
dujících odkazech: 

www.agentura-api.org/progra-
my-podpory/nizkouhlikove-
-technologie 

www.mpo.cz/cz/podnikani/
dotace-a-podpora-podnikani/
oppik-2014-2020/vyzvy-op-
-pik-2020/

[ Volker Schlichting]©123RF.com
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PRŮBĚH ČTVRTÉ VÝZVY NA VYSOKORY-
CHLOSTNÍ INTERNET PRIORITNÍ OSA 4

MINISTERSTVO PRŮMYSLU 
A OBCHODU ZAHÁJILO PŘÍJEM 
ŽÁDOSTÍ V POŘADÍ JIŽ ČTVRTÉ 
VÝZVY NA PODPORU BUDOVÁNÍ 
PEVNÝCH VYSOKORYCHLOST-
NÍCH SÍTÍ PŘÍSTUPU K INTERNE-
TU. ČTVRTÁ VÝZVA PROGRAMU 
PODPORY BUDOVÁNÍ PEVNÝCH 
VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ 
PŘÍSTUPU K INTERNETU BYLA 
VYHLÁŠENA 4. BŘEZNA 2020. 

Výzva je určena na podporu 
budování pevných vysokorych-
lostních sítí přístupu k internetu. 
Parametry výzvy určují, že příslu-
šející investiční výdaje budou moci 
být kryty ze zdrojů EU až do výše 
75 %. Cílí na oblasti, ve kterých 
není v současnosti dostatečně 
zajištěn vysokorychlostní přístup 
k internetu a ve kterých operáto-
ři v příštích třech letech žádnou 
takovou výstavbu neplánují. 

Počet intervenčních oblastí je 
skoro stejný jako v předchozí výzvě 
a zahrnuje 42 oblasti. 

Oproti předchozí výzvě se ale 
podstatně zvýšil počet základních 
sídelních jednotek a počet adres-
ních míst do kterých bude možné 
vybudovat přístupovou síť s využi-
tím dotací.

Seznam sídelních jednotek byl 

rozšířen o ta místa, ve kterých 
operátoři nerealizovali své dříve 
deklarované výhledy a plány a ve 
kterých se je jim z různých důvodů 
nepodařilo realizovat. Je potřeba 
dodat, že tento seznam prošel 
veřejnou konzultací, během které 
byly všechny podané připomínky 
řádně vypořádány.   

Příjem žádostí o dotace byl zahá-
jen 4. června a bude ukončen 5. 

[3dkombinat]©123RF.com
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srpna 2020 ve 12:00 hod. Ta hodina 
ukončení příjmu žádostí je velmi 
důležitá, protože z minulých zku-
šeností víme, že převážná většina 
žádostí o dotace je podána těsně 
před uzávěrkou jejich příjmu. 

Z četných velmi věcných dotazů, 
které pocházejí od potenciálních 
zájemců, nebo od jimi vybraných 
poradenských agentur, které po-
máhají přípravou vlastních žádostí, 
to vypadá, že o výzvu je podstatně 
větší zájem než v předchozím kole. 

Věříme, že se žadatelé poučili 
z přípravy podkladů pro II Výzvu 
a nebudou opakovat některá 
administrativní pochybení, kte-
rá vedla k vyřazení jejich žádostí 
z důvodů formálních pochybení. 
Po věcné stránce byla totiž, až 
na pár výjimek, většina podání 
naprosto v pořádku. Ve vlastním 
zadání nové výzvy došlo pouze 

k drobným technickým úpravám, 
které by měly vést k rychlejší-
mu posouzení podaných žádostí 
a k rychlejšímu vydání rozhodnutí 
o jejich přijetí.

Zatím tedy máme pozitivní náhled 
na rozběhnutý proces výzvy. Op-
timismus nám trochu chladí fakt, 
že se, přes veškerou snahu MPO, 
nedaří zkracovat dobu realizace 
projektů přístupu k internetu. 
Prodlužuje ji především příprava 
a velmi časově náročná projed-
návání potřebné dokumentace 
pro výstavbu sítí, která vždy trvají 
podstatně déle než vlastní fyzická 
realizace investiční akce.

Jak se naplní naše očekávání po-
čtu a objemu podaných žádostí 
budeme vědět až po uzávěrce 
jejich podání 5. srpna 2020 a po 
vyhodnocení všech formálních 
i věcných náležitostí.

Svým rozsahem by případná 
realizace projektů podle probíha-
jící výzvy mohla pozitivně ovlivnit 

možnosti připojení k internetu až 
pro 600 tisíc obyvatel.

[Andrey Radchenko]©123RF.com

PRŮBĚH ČTVRTÉ VÝZVY NA VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
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AKTUÁLNÍ ZMĚNY VE STANDARDIZOVANÉM 
VZORU ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

V NEDÁVNÉ DOBĚ PŘISTOUPI-
LO MINISTERSTVO PRŮMYSLU 
A OBCHODU K ÚPRAVĚ STAN-
DARDIZOVANÉHO VZORU ROZ-
HODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
(DÁLE ROPD). UVEDENÝ DOKU-
MENT STANOVÍ POVINNOSTI 
PŘÍJEMCE DOTACE PŘI REALIZACI 
PROJEKTU, KTERÉ JSOU NE-
ZBYTNÉ K PROPLACENÍ DOTACE. 
ROZHODNUTÍ JE VYDÁVÁNO 
POSKYTOVATELEM DOTACE DLE 
§ 14M ZÁKONA Č. 218/2000 SB., 
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH 
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVI-
SEJÍCÍCH ZÁKONŮ, V PŘÍPADĚ, 
KDY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ 
DOTACE BYLA V HODNOTÍCÍM 
PROCESU VYHODNOCENA KLAD-
NĚ JAKO PŘIJATELNÁ A ZÍSKALA 
DOSTATEČNÝ POČET BODŮ NA 
ZÁKLADĚ POSOUZENÍ KVALITY 
PROJEKTU. 

Změny v textu RoPD se netýkají a ne-
mají dopad na příjemce dotací a pro-
jekty, které již měly vydané rozhod-
nutí o poskytnutí dotace v minulosti. 
Žadatelé, kteří teprve podání žádosti 
plánují do některé z budoucích výzev, 
se mohou s připravenými změnami 
seznámit na webu www.mpo.cz 
nebo www.agentura-api.cz, kde 
jsou vzorová rozhodnutí postupně 
zveřejňována spolu s příslušnými 
vyhlášenými výzvami.

Tyto změny byly provedeny v zá-
jmu příjemců dotací, s cílem zvý-
šení přehlednosti, srozumitelnosti 
a jednoznačnosti, která může vý-
znamně předejít případným poru-
šením rozpočtové kázně či sporům 
s poskytovatelem dotace. Veškeré 
tyto úpravy jsou plně v souladu 
s národní legislativou (především 
§ 14 a násl. a 44 zákona č. 218/2000 
Sb.) a legislativou EU (především 
Nařízení Rady a EP č. 1303/2013).

HLAVNÍ ZMĚNY V TEXTU 
STANDARDIZOVANÉHO 
VZORU ROPD BYLY  
PROVEDENY V TĚCHTO  
OBLASTECH:

1. veřejná podpora (ve vazbě 
na legislativu EU);

2. vymezení účelu dotace (tj. 
projektu a jeho cíle/ů);

3. poměrné krácení dotace 
v závislosti na poměrném 
splnění indikátoru;

4. vypuštění čestných prohlá-
šení příjemce dotace;

5. zpřesnění odvodů za po-
rušení rozpočtové kázně 
(u jednotlivých povinností);

6. zpřesnění podmínek pro 
dokládání dokumentů 
k jednotlivým žádostem 
o platbu.

Podrobnější informace naleznete 
v Pravidlech pro žadatele a pří-
jemce – obecná část. Případné 
nejasnosti u Vašich jednotlivých 
projektů můžete konzultovat na 
zelené lince OP PIK 800 800 777 
nebo prostřednictvím depeší  
v IS KP14+ s odpovědnými projek-
tovými manažery Agentury API.

http://www.mpo.cz
http://www.agentura-api.cz
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je akciovou společností 
založenou v roce 2008 
Jihočeským krajem za 
účelem podpořit inten-
zitu, kvalitu a rychlost 
šíření inovací a transferu 
technologií do hospo-
dářské praxe regionu. 

Posláním a smyslem JVTP je 
podpora intenzity, kvality a rych-
losti šíření inovací a transferu 
technologií v regionu s důrazem 
na progresivní high technologie. 
„V moderně vybaveném objektu 
poskytujeme zázemí v podobě 
laboratoří, kanceláří, technologic-
kých hal a konferenčních prostor. 
Zasídleným inovativním firmám 
zároveň zajišťujeme doplňkové 
služby, které mohou smysluplně 

využít k jejich činnosti. Patří mezi 
ně zpracování podnikatelských 
plánů a studií, asistence při zpra-
cování výzkumných a vývojových 
projektů či finančních plánů, 
dotační poradenství, asistence při 
zahájení spolupráce ve výzkum-
né nebo aplikační sféře, monito-
ring nových vědeckých poznatků 
a technologických trendů, zpro-
středkování poradenství v oblasti 
digitální transformace procesů 
a služeb, pomoc při zajištění 
ochrany duševního vlastnictví, 
marketingová podpora, organi-
zace vzdělávacích akcí a iniciace 
vzájemné spolupráce subjektů 
v regionu, ať už jde o spolupráci 
v rámci odborných témat a inicia-
tiv, nebo smysluplnou spolupráci 
napříč obory propojující různé 

JIHOČESKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ 
PARK, A.S. 

typy organizací,“ říká František 
Mlčák, ředitel společnosti.

Zázemím Jihočeského vědecko-
technického parku je moderní 
objekt s užitnou plochou 3 097 m2 
vhodný jak pro malé a střední ino-
vativní firmy řešící otázku prostor 
pro svůj růst, tak pro absolventy 
univerzit, kteří v něm mohou 

realizovat své nápady, inovativní 
myšlenky či podnikatelské záměry 
a odstartovat tak kariéru v opti-
málních podmínkách, na prestižní 
adrese.

Podpůrné programy Jihočeského 
vědeckotechnického parku jsou 
jednoduše dostupnými regionál-
ními schématy, kterými může 

Jihočeský vědeckotechnický park se aktivně zapojuje do realizace 
programů a projektů, které vnášejí nové impulzy do podnikatelské-
ho prostředí v Jihočeském kraji:
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park ve spolupráci s Jihočeským 
krajem a dalšími partnery v regio-
nu flexibilně reagovat na aktuální 
potřeby Jihočeských podnikatelů. 
Během šesti uzavřených ročníků 
Jihočeských podnikatelských vou-
cherů bylo podpořeno 79 projektů 
v celkové výši přesahující 9,2 mil. 
Kč. Soutěží Jihoczech prošlo v prv-
ních 3 letech 75 soutěžících a řada 
z nich již dnes provozuje své plně 
funkční podnikatelské jednotky,“ 
upřesňuje František Mlčák a dodá-
vá: „V současné době podnikáme 
kroky k tomu, abychom mohli co 
nedříve a co nejefektivněji rea-
govat na následky restriktivních 
opatření souvisejících s šířením 
COVID-19. Provedli jsme rychlé še-
tření aktuálních potřeb MSP v Ji-
hočeském kraji a pomoc budeme 
díky tomu směřovat přesně tam, 
kde je nejvíce potřeba,“ reagoval 
František Mlčák na aktuální udá-
losti. „Nicméně nás těší, že jiho-
české firmy se nevzdávají a podle 

výsledků šetření jsou připravené 
bojovat a situaci ustát. Jsme rádi, 
že je v jejich úsilí můžeme alespoň 
částečně podpořit.“

Další realizované projekty parku 
zahrnují všeobecně aktivity na 
podporu rozvoje inovačního pro-
středí Jihočeského kraje, propojo-
vání klíčových regionálních aktérů 
a nositelů strategických intervencí, 
zvyšování inovačního potenciá-
lu regionálních firem, podporu 
rodinného podnikání a firemního 
nástupnictví, podporu chytrých 
řešení v regionu a podporu zvy-
šování regionálních a firemních 
kompetencí v oblasti digitalizace. 

Významným současně realizova-
ným projektem je projekt s ná-
zvem Jihočeský Digi Hub (JDH), 
jehož zakládajícím členem kromě 
JVTP je Technologické centrum 
Písek a přistupujícím členem Jiho-
česká hospodářská komora. Cílem 

projektu je vytvoření funkčního 
uskupení různých regionálních 
subjektů, které jsou schopny po-
skytovat komplexní služby v oblas-
ti digitální transformace procesů, 
produktů a služeb především pro 
MSP v regionu, veřejnou správu 
a v oblasti vzdělávání. V první fázi 
se aktivity JDH zaměří na dvě 
témata s vysokým identifikovaným 
potenciálem rozvoje v regionu, 
a to na virtuální realitu a její vyu-
žití ve vzdělávání a firemní praxi 
a dále na robotickou procesní 
automatizaci.

 Jihočeský vědeckotechnický park 
je řádným členem Společnosti 
vědeckotechnických parků ČR 
(SVTP). V této souvislosti František 
Mlčák upozorňuje: „Splněním po-
žadavků definovaných Společností 
vědeckotechnických parků ČR na 
rozsah a kvalitu poskytovaných 
služeb získal Jihočeský vědecko-
technický park akreditační osvěd-
čení, kterým garantuje úroveň 
poskytovaných služeb.“

Více informací z dění v JVTP na-
jdete na www.jvtp.cz a na  
www.facebook.com/jvtp.cz.

Foto: archiv JVTP

http://www.jvtp.cz
http://www.facebook.com/jvtp.cz
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byl zřízen Libereckým krajem na 
konci roku 2017. Hlavním cílem 
Lipo.ink je podpora vzniku a roz-
voje inovativních firem v regionu.

Prozatím funguje v omezené 
podobě, která je především za-
měřena na vybudování komunity, 
mentoring a konzultantství. Na 

INOVAČNÍ CENTRA V ČR

LIBERECKÝ PODNIKATELSKÝ  
INKUBÁTOR

podzim 2020 Lipo.ink směřuje 
k přestěhování do nově zrekon-
struované budovy, kde na více než 
4 000 m2 nabídne kromě dosavad-
ních služeb také kanceláře a co-
workingové centrum na vysoké 
úrovni. Tým aktuálně čítá tři osoby 
na plný úvazek a studentku.

Momentálně se aktivity Lipo.ink 
dají rozdělit na tři hlavní směry. 
Prvním z nich je podpora podni-
kavosti a vzdělávání. Především 

spoluprací s externími partnery 
se Lipo.ink podílí na rozvoji nejen 
mladých lidí v regionu. Z part-
nerů bychom mohli jmenovat 
například Podnikni to!, Czechi-
tas, #holkyzmarketingu, Google 
a další. Blízké vztahy má také 
s Technickou univerzitou v Liberci, 
kde je partnerem studetské star-
tupové soutěže STARTUP-TUL. Od 
podzimu 2020 bude nově Lipo.
ink garantem vlastního předmětu 
Inovace v podnikání.

Foto: archiv lipo.ink Foto: archiv lipo.ink
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Další aktivity směřují především 
k networkingu a vzájemné inspi-
raci. Lipo.ink pravidelně pořádá 
MeetUPy, kde se mohou potkat 
všichni podnikaví lidé z regionu 
a nasdílet si své zkušenosti. Dále 
Lipo.ink pravidelně organizuje 
FuckUp Nights Liberec nebo akce 
nazvané Severní byznys je krutý, 
kde představuje v menších měs-
tech regionu lokální podnikavce ve 
formátu PechaKucha.

Poslední, ale nejdůležitější aktivi-
tou je poradenství. Lipo.ink nabízí 
osmkrát v týdnu hodinové bezplat-
né konzultace nazvané Podnikatel-
ská Ambulance, kam může dorazit 
kdokoliv, kdo čelí výzvě týkající se 
podnikání. Ať už má nápad a neví 
kde začít, nebo vede firmu a ocitl 
se na křižovatce. Dále mezi služby 
Lipo.ink patří dvoufázový inkubační 
proces. První slouží k rozvinutí ná-
padu po prodejnou službu či pro-

dukt. Druhá fáze slouží k dalšímu 
rozvoji a expanzi firmy. Aktuálně 
je v inkubačním procesu 10 firem. 
Poradenské služby završuje švýcar-
ský program PlatInn, který nabízí 
efektivní rozvoj malým a středním 
firmám prostřednictvím sítě zkuše-
ných expertů.

  

Foto: archiv lipo.ink

http://www.lipo.ink
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Vyhlášení 
výzvy

Zahájení a ukončení 
příjmu

Program podpory Zaměření programu podpory

16. 6. 2020 22. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Spolupráce – Klastry – Výzva VII podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperač-
ních sítí

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 rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

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

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)

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 - 31. 7. 2020 Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – 
Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 - 31. 7. 2020 Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie 
– Výzva V

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin

2. 12. 2019 6. 1. 2020 - 31. 7. 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

1. 7. 2019 15. 7. 2020 - 18. 12. 2020 podpory Nízkouhlíkové technologie - úprava 
bioplynu na Biometan – Výzva VI

úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění 
v rámci místní infrastruktury

26. 7. 2019 2. 9. 2019 - 31. 7. 2020 Obnovitelné zdroje energie – Výzva V výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

Programy podpory s tématikou CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

PROFIL SPOLEČNOSTI 
Společnost MARLENKA internati-
onal s.r.o. je moderní a dynamicky 
se rozvíjející společnost ve Frýdku-
-Místku, která vyrábí medové dorty 
MARLENKA® podle staroarménské 
rodinné receptury. Medové dorty 
od počátku vyrábí bez konzervač-
ních přísad a syntetických barviv. 
Díky originální receptuře a kvalit-
ním surovinám mají výjimečnou 
kvalitu a také trvanlivost.

POPIS PROJEKTU 
V programu na úsporu energií spo-
lečnost Marlenka international rea-
lizovala hned dva projekty. V prv-
ním projektu se jednalo o montáž 
vlastní fotovoltaické elektrárny 
(FVE) na výrobu elektrické energie 
pro vlastní spotřebu výrobního 
areálu. Dalším projektem byla 
realizace energetických úsporných 
opatření, která sníží energetickou 
náročnost provozu výrobního areá-
lu. Konkrétně se jednalo o instalaci 
rekuperační jednotky, venkovních 
žaluzií, zastínění světlíků a moder-
nizaci osvětlení. Cílem obou projek-

tů byla optimalizace energetické 
náročnosti výrobního a administra-
tivního objektu, způsobené rozšiřo-
váním výrobních kapacit, a nasta-
vení vhodných zdrojů energií.

Co projekt FVE vaší firmě přinesl? 
O kolik procent se snížily náklady 
na klasické energie?

Výroba vlastní elektrické energie 
byla zahájena po připojení FVE 
k síti ČEZ. Data z výroby elek-
trické energie máme od začátku 
roku 2020. Vzhledem ke krát-
kému monitorovacímu období 
nelze dostatečně přesně určit 
snížení nákladů. Musíme se tedy 
prozatím řídit projektovými před-
poklady, které se již dnes podle 
získaných informací z monitorin-
gu systému potvrzují.

Kolik energie dokáže vaše FVE vy-
robit, jaké má procentuální porytí 
provozu vašeho výrobního areálu?

Celkový systém FVE obsahuje 806 
ks fotovoltaických panelů s celko-
vým instalovaným výkonem 250 
kWp. Předpokládaná roční úspora 
bude okolo 10 % stávající spotře-
by. Finančně je to něco přes půl 
milionu korun ročně.

Více informací najdete na webu 
API. www.agentura-api.org

MARLENKA – INSTALACE FOTOVOL-
TAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE) A DALŠÍ 
ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:   
Instalace FVE pro vlastní  
spotřebu

Program podpory:  
ÚSPORY ENERGIE – II. VÝZVA 

Období realizace projektu:  
10. 6. 2019 - 17. 2. 2020

Celkové způsobilé výdaje:  
3 404 175 Kč

Dotace:    
2 382 922 Kč

Foto: archiv Marlenka

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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