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Technologie „Průmysl 4.0“:

OP PIK 2014 – 2020

Výzva XIII: alokace
1 550 000 000 

212 projektů
v hodnocení

Požadovaná dotace: 
2 231 408 009



Technologie OP PIK





Tiskárna, 45 zaměstnanců, Jihomoravský kraj: 

Benefity realizovaného projektu:
- Zvýšení produktivity práce - zvýšení využití strojů na úroveň cca 82 % při třísměnném provozu 

oproti dnešnímu cca 75 % využití.

- Zlepšení traceability výroby – všechny procesy od pořízení materiálu na sklad až po expedici 
budou mít svůj záznam v informačním systému a bude možné je online sledovat a v případě 
potřeby s nimi zpětně pracovat – zavedení pokročilého plánování výroby

- Možnost zpětného ověření skutečných nákladů v porovnání s kalkulací.

- Vedení společnosti získá nové nástroje pro řízení společnosti.

- Rozšíří se kyber-fyzický prostor společnosti připravený na zavedení nových nástrojů IoT

Realizovaný projekt I



- Způsobilé výdaje: 10,24 mil. Kč
- Žádost podána dne: 11. 6. 2019
- Proplacená dotace ve výši: 4,61 mil. Kč
- Dotace proplacena dne: 12. 8. 2020

Realizovaný projekt I



Výrobce nástrojů na obrábění dřeva, 43 zaměstnanců, Olomoucký kraj:

Cíle projektu: 
společnost je technologicky dobře vybavena - dalšího zproduktivnění výrobních kapacit je možno 
dosáhnout zefektivněním využití stávající výrobní technologie:
– pořízení MES (sledování efektivity využití výrobních strojů a pro analýzu prostojů, kamerový systém 
pro dohled nad výrobou) a MIS (Modernizace ERP s funkcemi workflow a dashboardů). 
- zkvalitnění pracovišť pro 3D modelování a obrábění
- vzhledem k nákupu nových IT řešení bude rovněž nutno zkvalitnit HW základnu pro plynulý chod 

všech softwarů.

- Způsobilé výdaje: 2,94 mil. Kč
- Žádost podali: 13. 6. 2019
- Dotace: 1,28 mil. Kč 
- Proplaceno dne: 27. 3. 2020

Realizovaný projekt II



Realizovaný projekt II



OP PIK 2014 – 2020

ICT a sdílené služby V. Výzva - Digitální podnik:

V hodnocení: 
248 projektů za 771 milionů Kč







-

Nová regionální mapa veřejné podpory od 2022



Splněné kroky:
- OP TAK schválen Vládou ČR na začátku října 2021
- V červnu 2021 vstoupila v platnost unijní legislativa
- Dohoda o partnerství schválena v ČR a předložena Evropské komisi
- Analýza absorbční kapacity OP TAK a finanční plán OP TAK hotové
- SEA OP TAK hotová

- OP TAK odeslán do Evropské komise k vyjednávání a schválení

- Schválení: Jaro 2022

- První výzvy pro digitalizaci: Květen – září 2022 (?) – sladění harmonogramu se Národním plánem 
obnovy

OP TAK 2021 - 2027



OP TAK a digitalizace MSP



Podporované aktivity:

- zavádění digitalizace v podnicích včetně analýzy procesů a nasazování digitálních řešení (AI, 
automatizace a robotizace, kyberbezpečnost aj.), 

- podpora odborné přípravy a vzdělávání zaměstnanců spojené se zaváděním nových technologií ve 
firmách

- pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky, HPC
- vývoj a pořízení specializovaného SW (kyberbezpečnost, simulace, monitorování, počítačové 

vidění, Big Data Analytics, 3D tisk apod.
- moderní technologie (např. block-chain, virtuální realita aj.) pro rozvoj ekonomiky
- budování a modernizace výpočetních a datových center

Velikost podniku: MSP

Forma podpory: dotace; FN

Navazuje na programy OP PIK: ICT a sdílené služby, Technologie

OP TAK a digitalizace MSP



Pro malé a začínající podniky:
- pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury
- pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich 

konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivnění 
poskytovaných služeb

Realizace: v režimu CLLD se zapojením MAS – místních akčních skupin (cíleno na prvožadatele)

Projekty s CZV do 2 mil. Kč - min. 80% tvoří výdaje na technologie a stroje:
- technologie či stroje obsahují programovatelnou elektroniku,
- umožňují automatický provoz bez obsluhy
- elektronicky propojené s jiným a/nebo napojené na internet a/ přijímá či odesílá data v digitální 
formě k dalšímu zpracování

„malé“ Technologie: CLLD – MAS



- www.agentura-api.org

- Regionální kanceláře API

- Zelená linka 800 800 777

Kontakty:



Děkuji za pozornost
renata.korinkova@agentura-api.org
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