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Vážení čtenáři,
právě představujeme další číslo našeho časopisu OPIK. Velice mne těší váš neutuchající zájem 
o tento informační zpravodaj. Předem vám všem děkuji za vaše dosavadní ohlasy a náměty, 
které neustále zasíláte a se kterými důsledně pracujeme. Vzájemná komunikace je pro nás to 
nejcennější. Doplňuji z minula, že náš „dvouměsíčník“ OPIK bude prozatím nahrazen pravidel-
ným „čtyřměsíčníkem“ a to z důvodu postupného přechodu na nový Operační program Tech-
nologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027. 

V tomto jarním čísle vám představíme změnu pravidel pro výběr dodavatelů, vyhodnocení pře-
dešlého roku 2021, vybrané projekty OP PIK a nové informace o nadcházejícím programovém 
období 2021+. 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 prosadit. 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

Petr Tůma - Šéfredaktor OPIK
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU  
VYJEDNÁVÁNÍ OP TAK S EVROPSKOU KOMISÍ

ZASLÁNÍ PROGRAMOVÉHO DO-
KUMENTU OP TAK EVROPSKÉ 
KOMISI (EK) JAKO JEDNOHO 
Z PRVNÍCH PROGRAMŮ NA KONCI 
ROKU 2021 PŘEDSTAVOVALO 
DŮLEŽITÝ MILNÍK NA CESTĚ 
K ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 
PŘESAHUJÍCÍ 80 MILIARD KO-
RUN, KTERÉ JSOU URČENY PRO 
ROZVOJ A ZVYŠOVÁNÍ KONKU-
RENCESCHOPNOSTI ZEJMÉNA 
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ, 
A TO PROSTŘEDNICTVÍM INVESTIC 
V OBLASTI VÝZKUMU A INOVACÍ, 
ROZVOJE PODNIKÁNÍ A DOVED-
NOSTÍ, DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTU-
RY, ENERGETIKY, ČISTÉ MOBILITY 
NEBO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY.

Vzhledem k nastaveným proce-
sům na úrovni EK obdrželo MPO 
oficiální připomínky až v polovi-
ně března 2022, přičemž začát-
kem dubna již MPO odeslalo EK 
vypořádání těchto připomínek. 
V současnosti nicméně dochází 
ke zpoždění původně avizované 
reakce na vypořádání ze strany EK, 
tudíž s ohledem na lhůty vyplýva-
jící z jejích interních procesů lze 
očekávat posun schválení OP TAK 
a vyhlášení prvních výzev oproti 
původně plánovanému květnu až 
na červen, resp. červenec 2022. 

Prioritou MPO je nicméně dokončit 
schvalování programu ze strany EK 
co nejdříve a nepřijít tak o náskok 
v rámci připravenosti na progra-
mové období 2021–2027, který si 
resort svým proaktivním přístupem 
a neformálním dialogem s EK 
v předchozích letech při srovnání 
s ostatními členskými státy EU vy-
tvořil. MPO provádělo nutné kroky 
pro dokončení přípravy OP TAK 
v předstihu, aby mohlo podnikům 
nabídnout podporu co nejdříve. 
V procesu přípravy jsou tak rovněž 
první výzvy, aby je bylo možné 
vyhlásit co nejdříve po schválení 
programu. 

Indikativní harmonogram výzev OP 
TAK pro rok 2022 zároveň reflektu-
je nezbytnost dočerpání předchozí-
ho programu z období 2014–2020 
(OP PIK) a nutnost koordinace 
vyhlašovaní výzev OP TAK s pláno-
vanými výzvami pro podnikatele 
z Národního plánu obnovy.

• Podpora čisté mobility – poža-
davky EK ohledně omezeného 
okruhu podpory pouze pro ně-
které druhy služeb či kategorie 
vozidel

• Upřesňování nastavených 
indikátorů

• Příspěvek OP TAK ke „Green 
Deal“ v oblastech OZE a cirku-
lární ekonomiky

• Překryvy s Národním plánem 
obnovy

• Způsob uplatňování princi-
pu významně nepoškozovat 
(DNSH) a snaha MPO o maxi-
mální zjednodušení bez nega-
tivních dopadů na žadatele

• Nastavení zjednodušených 
metod vykazování

Hlavní otevřené body s EK:
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Na začátek června je pak pláno-
vána konference pořádaná MPO 
k zahájení implementace OP TAK, 
na které se hospodářští a sociální 
partneři, potenciální žadatelé i ši-
roká veřejnost dozví bližší infor-
mace k zaměření podporovaných 
aktivit vyjednaných s Evropskou 
komisí, dále budou představeny 
novinky a hlavní změny v meto-
dickém nastavení a požadavcích 
při zpracování žádosti o podporu, 
nebo budou upřesněny parametry 
prvních výzev.

Inovační vouchery – Patent  0,05 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Proof of Concept  0,2 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Aplikace 4 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

(Termín se bude primárně odvíjet od dostupnosti potřebné funkcionality MS2021+ a dále vyhlášené výzvy programu TREND.)

Úspory energie 4 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Inovace 1 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Smart Grids I 2 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Smart Grids II  2 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace) 

Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárny 0,5 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Technologie pro MAS (CLLD) 1 mld. Kč (Předpokládaná výše alokace)

Předpokládaný termín vyhlášení (Konkrétní termín se bude odvíjet od termínu schválení OP TAK ze strany EK.) 

červenec
2022

srpen
2022

září
2022

říjen
2022

listopad
2022

INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM VÝZEV OP TAK PRO ROK 2022: 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ OP TAK S EVROPSKOU KOMISÍ
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Jaká jsou hlavní rizika pro spuš-
tění programového období  
2021–2027 a OP TAK?

• Zdlouhavé schvalování progra-
mu ze strany Evropské komise

• Funkčnost MS2021+

• Revize pravidel pro veřejnou 
podporu (GBER)

Jaká bude forma podpory?
Podpora bude poskytována ve 
formě dotací, finančních nástro-
jů, příp. jejich kombinace. Pod-
pora prostřednictvím finančních 
nástrojů se předpokládá v ob-
lastech podpory přístupu MSP 
k externímu financování jejich 
dalšího rozvoje, včetně podpo-
ry start-up a spin-off/spin-out 
podniků a scale-up, pořízení 
a rekonstrukce dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majet-
ku a pořízení drobného hmot-
ného či nehmotného majetku, 
dále při podpoře digitalizace, 
zvyšování úspor energie, zavádění 
čisté mobility nebo udržitelného 
hospodaření s vodou. Konečná 

podoba této podpory bude vy-
cházet z výstupů tzv. předběžné-
ho hodnocení využití finančních 
nástrojů v rámci OP TAK.

Bude podpora z OP TAK zamě-
řena pouze na zpracovatelský 
průmysl nebo i na služby?

Podporována bude jak oblast 
zpracovatelského průmyslu, tak 
sektor služeb.

Jaké podniky bude možno pod-
pořit?

OP TAK se bude primárně 
zaměřovat na malé a střední 
podniky, v některých případech 
však budou podpořeny i velké 
podniky, resp. „small mid-caps“ 
a „mid-caps“.

Co znamenají nové kategorie 
„small mid-caps“ a „mid-caps“?

Small mid-caps - jedná se o tzv. 
malé společnosti se střední tržní 
kapitalizací - subjekty, které mají 
nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou 
malými nebo středními podniky. 

Mid-caps - jedná se o tzv. spo-
lečnosti se střední tržní kapi-
talizací - subjekty, které mají 
nejvýše 3 000 zaměstnanců 
a nejsou malými a středními 
podniky, přičemž jsou zahrnuty 
i malé společnosti se střední 
tržní kapitalizací.

V jakých oblastech lze podpořit 
i velké podniky?

• energetické úspory a OZE

• infrastruktura

• v případě produktivních in-
vestic u výzkumu a inovací za 
podmínky spolupráce s MSP

• produktivní investice u vý-
zkumu a inovací lze dotačně 
podpořit kromě MSP i small 
mid-caps

• podpora small mid-cap a mid-
-caps obecně umožněna pro-
střednictvím FN

Budou podporovány i startupy?
Ano, v rámci aktivit typu rizikový 
kapitál, poradenství či OZE.

FAQ:

[elxeneize]©123RF.com

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ OP TAK S EVROPSKOU KOMISÍ
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Na jaké území se bude podpora 
zaměřovat?

Podpora bude zacílena na celou 
ČR kromě území hl. m. Prahy 
(sídlo společnosti však může být 
na území hl. m. Prahy), a to z toho 
důvodu, že se jedná i v evropském 
měřítku o velmi rozvinutý region, 
alokace Evropského fondu pro 
regionální rozvoj určená pro hl. 
m. Prahu je tak velmi omezená 
a bude využita v rámci jiných ope-
račních programů. Aby však bylo 
možné podpořit i projekty malých 
a středních podniků realizované 
na území hl. m. Prahy, využije MPO 
pro tyto účely program InvestEU. 

Budou stále podpora z OP TAK 
realizována v rámci programů 
podpory?

Tzv. programy podpory budou 
formálně nahrazeny „aktivitami“, 
pro žadatele se však nic nemění, 
jelikož zavedené „marketingové“ 
názvy výzev zůstávají (např. Ino-
vace, Aplikace, Technologie 4.0, 
Úspory energie).

Jak bude vypadat informační 
systém MS2021+?

Systém MS2021+ vzniká evolucí 
z předchozího MS2014+. Pro 
uživatele, kteří byli v programo-
vém období 2014–2020 zvyklí 
na práci v MS2014+, půjde tedy 
o známé prostředí. Většina změn 
zapracovaných do MS2021+ 
vyplynula z nutnosti reagovat na 
novou legislativu a snahy o jeho 
větší automatizaci. 

Všechny nezbytné funkcio-
nality MS2021+ by měly být 
plně funkční na přelomu dub-
na a května 2022. Poté ještě 
MS2021+ projde poslední částí 
vývoje, která bude zaměřena na 
uživatelskou přívětivost a nový 
grafický design ISKP 21+. Ukon-
čení procesu vývoje MS2021+ 
a jeho finální akceptace proběh-
ne ve třetím kvartálu roku 2022. 
Adresa ISKP 21+ (části MS2021+ 
určené pro žadatele/příjemce) je:  
https://iskp21.mssf.cz/.

Budou speciální webové stránky 
určené pro zájemce o podporu 
z OP TAK?

Ano, pro zájemce budou k dispo-
zici webové stránky www.optak.
cz. Spuštěny by měly být spolu 
s prvními výzvami OP TAK. Do té 
doby mohou zájemci sledovat 
webové stránky řídicího orgánu 
www.mpo.cz nebo zprostředku-
jícího subjektu www.agentura-
-api.org.

Mění se pravidla veřejné podpory 
(GBER a regionální mapa podpo-
ry) v OP TAK oproti OP PIK?

Novela nařízení o blokových 
výjimkách (GBER) by měla být 
ze strany Evropské komise (EK) 
schválena v říjnu 2022, předchá-
zet bude ještě druhé kolo při-
pomínkového řízení, kterého se 
mohou účastnit jak organizace, 
svazy tak i jednotlivci (vždy zveřej-
něno na stránkách EK). První kolo 
připomínkového řízení již jednou 
proběhlo a v druhém kole bude 
již patrné, nakolik je EK ochotna 

[nicoelnino]©123RF.com

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ OP TAK S EVROPSKOU KOMISÍ

https://iskp21.mssf.cz/
http://www.optak.cz
http://www.optak.cz
http://www.optak.cz
http://www.agentura-api.org
http://www.agentura-api.org
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přistoupit na změny a připomín-
ky, které jí byly již zaslány.

Regionální mapa naproti tomu 
platí již od začátku letošního 
roku a bude se v OP TAK využí-
vat v aktivitách Inovace, Techno-
logie 4.0, Digitální podnik nebo 
Datová a výpočetní centra. Hlav-
ní rozdíl oproti minulosti spočívá 
v tom, že je mnohem složitější 
než ta dosavadní. Část regionů 
byla přeřazena do kategorie 
„bohatších“ regionů, a proto 
v nich bude podpora nižší, stej-
ně jako regionální bonus. Na-
opak u některých regionů došlo 
oproti minulosti ke zvýšení míry 
podpory. Dále se míra podpory 
může lišit v některých regionech 
až na úrovni okresů.

Mezi regiony se sníženým pro-
centem podpory nově spadají 
Střední Čechy, Jihozápad (tj. 
Plzeňský, Jihočeský kraj) a Jihový-
chod (Kraj Vysočina, Jihomorav-
ský kraj). Základní míra podpory 
se zde bude pohybovat v rozmezí 
15 % až 25 %.

Naopak ve zbývajících regio-
nech bude podpora činit 30 % 
(Moravskoslezsko, Severovýchod, 
Střední Morava) nebo 40 % (Se-
verozápad).

Podrobnější informace o všech 
regionech naleznete na webu 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže a Evropské komise. 

Jaká budou výběrová kritéria 
(např. bude stále nezbytná 2letá 
historie podniku, jak se bude po-
suzovat finanční zdraví atp.)?

U většiny výzev nadále předpo-
kládáme zachování požadavku 
na dvouletou historii, posuzo-
vání finančního zdraví zůstane 
stejné pouze bude ve většině 
případů odstraněna nutnost 
CBA analýzy.

Budou platit pravidla pro výběr 
dodavatelů či ZVZV?

Výběr dodavatele bude řešen 
stejně jako v programovém 
období 2014–2020. Pro vět-
šinu žadatelů budou platná 
pravidla pro výběr dodavatelů, 

která vychází z Metodického 
pokynu pro zadávání zakázek 
2021–2027. Při mírách podpory 
nad 50 % a dalších specifických 
případech bude nutný postup 
dle zákona.

Bude způsobilé DPH?
DPH bude způsobilá u projektů 
do 5 mil. EUR, u projektů nad  
5 mil. EUR bude způsobilá, 
pokud je nevratná. U FN je DPH 
způsobilá kromě případů, kdy je 
FN kombinován s dotací do jed-
né operace (posuzování způsobi-
losti DPH pro „dotační“ prvek dle 
pravidel pro dotace).

Co znamená požadavek „vý-
znamně nepoškozovat“ (DNSH) 
a prověření z hlediska klimatické 
odolnosti? 

Oba pojmy jsou úzce spojeny 
s cílem dosažení klimatické ne-
utrality EU do roku 2050. Zásada 
„významně nepoškozovat“ je 
spojena s prověřováním různých 
forem podpor z hledisek jejich 
působení na zmírňování klimatu, 
přizpůsobování se změně klima-

tu, ochranu vodních zdrojů, pře-
chodu na oběhové hospodářství, 
prevenci a omezování znečištění 
a ochranu biologické rozmani-
tosti a ekosystémů. Prověřování 
z hlediska klimatické odolnosti je 
zaměřeno na projekty infrastruk-
tury (budovy, síťová infrastruk-
tura a nejrůznější vybudované 
systémy a aktiva) s očekávanou 
životností alespoň pět let. 

Konkrétní požadavky na zohled-
nění zásady DNSH i prověřování 
klimatické odolnosti investic 
jsou stále předmětem jednání 
s Evropskou komisí a Národním 
orgánem pro koordinace a bu-
dou pro jednotlivé aktivity blíže 
konkretizovány v rámci jednotli-
vých výzev. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ OP TAK S EVROPSKOU KOMISÍ

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3093-nova-mapa-regionalni-podpory-na-leta-2022-2027-schvalena-evropskou-komisi.html
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3093-nova-mapa-regionalni-podpory-na-leta-2022-2027-schvalena-evropskou-komisi.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202134/294937_2308438_49_2.pdf   
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IMPLEMENTACE POKROČILÝCH CAD/CAM 
NÁSTROJŮ PRIORITNÍ OSA 1 

Profil společnosti:
Společnost STRKAN s.r.o. se sídlem 
v Plzni je firma zabývající se průmy-
slovou automatizací a implemen-
tací robotů v různých oblastech 
průmyslové výroby. Dle charakteru 
činností se jedná o vývoj, kon-
strukci a výrobu jednoúčelových 
strojů, výrobních linek, robotických 
buněk, speciálních montážních, 
svařovacích i obráběcích příprav-
ků a strojů. Ve svých výrobcích se 
snaží implementovat prvky Průmy-
slu 4.0. Spolupracuje s obchodními 
partnery nejen v rámci Plzeňského 
kraje, ale také v rámci celé ČR, 
a rovněž se zahraničními subjekty 
ze Slovenska, Německa a dalších 
zejm. sousedních zemí.

Popis projektu:
S postupným růstem a rozvojem 
společnost řešila realizaci stále 
složitějších dodávek (plně automa-

tizované a robotické výrobní linky, 
rozměrné zařízení a přípravky pro 
montáž kolejových vozidel apod.). 

Záměrem projektu bylo především 
rozšířit znalosti pracovníků kon-
strukce i výroby o principy zpra-
cování 3D modelů, konstrukčních 
návrhů a konstrukční dokumen-
tace s využitím pokročilého CAD 
SW Siemens NX. Tento nástroj mj. 
umožňuje zpracovávat konstrukční 
návrhy, výpočty, simulace a ana-
lýzy, modelování jednotlivých dílů 
i celých sestav, přípravu výkresové 
dokumentace nebo správu dat 
a jejich integraci do podnikového 
systému.

Předmětem znalostního transferu 
bylo dále doplnění a osvojení zna-
lostí v oblasti využití systému NX 
pro konstrukci a NC programování, 
a znalostí principů unifikace, typi-

zace a standardizace komponent 
při konstrukci strojů a jejích částí. 
Transfer znalostí umožnil dosáh-
nout vyšší konkurenceschopnosti 
na základě inovací výrobků (strojní 
zařízení a komponenty konstruo-
vané v CAD SW Siemens NX, návrh 
unifikovaných dílů) i procesu jejich 
výroby (s využitím programování 
v CAM NX a vakuového upínání 
obrobků na rastrové desce).

Partnerskou znalostní organizací, 
která firmě postrádané znalosti pro-
střednictvím Asistenta znalostního 
transferu a za odborného dohledu 
pověřeného akademického pra-
covníka dodala, byla Fakulta strojní 
Západočeské univerzity v Plzni.

Projekt byl podpořen v rámci  
V. výzvy programu podpory Part-
nerství znalostního transferu.

Automatizace a robotizace. Foto: archiv STRKAN s.r.o.
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Žadatel:    STRKAN s.r.o.
Program podpory:  Partnerství znalostního  
    transferu
Období realizace projektu:  1. 10. 2020 – 30. 9. 2021
Celkové způsobilé výdaje:  1 988 392,- Kč
Dotace:    1 391 874,40 Kč

Co projekt firmě přinesl? 
Odpovídal Martin Holubec, jedna-
tel společnosti STRKAN s.r.o.

Hlavním přínosem projektu pro 
náš podnik je osvojení si zna-
lostí konstruktérů pro práci se 
špičkovým CAD SW Siemens NX, 
který umožňuje tvorbu modelů, 
vizualizace a návrhy složitých 

a rozsáhlých konstrukcí. Kon-
struktéři společně s asistentkou 
znalostního transferu a akademi-
kem v rámci realizace projektu 
definovali postupy pro tvorbu 
konstrukčních návrhů v tomto 
programu a vytvořili „knihovnu“ 
unifikovaných komponent. Tím 
se zvýšila efektivita práce kon-
strukčního oddělení. 

Výkresová dokumentace, vyhoto-
vená v prostředí NX, odpovídá těm 
nejvyšším požadavkům na tech-
nické kreslení. Díky tomu jsme více 
konkurenceschopní, neboť nám 
tvorba konstrukce v Siemens NX 
umožnila další produktové inovace 
a pomohla k navázání spolupráce 
s dalšími zahraničními partnery 
pracujícími se stejným SW.

Obdobně došlo k zefektivnění 
práce a zvýšení kvalifikace u pra-
covníka technologie, zodpověd-
ného za tvorbu NC programů pro 
výrobu obrobků – strojních kompo-
nent pro námi dodávaná zařízení. 
I v tomto případě byl jedním z vý-
stupů soubor programů pro výrobu 
unifikovaných dílů, zvolených též 

s ohledem na možnost vakuového 
upínání při obrábění. Následná 
výroba těchto komponent je tak 
levnější díky úsporám času, práce 
i materiálu. Velkým příspěvkem 
akademika a asistentky též byly 
práce spojené s tvorbou postproce-
soru pro přenos programů do CNC 
stroje. 

Myslím si, že řešení společného 
projektu obohatilo zkušenostmi 
a znalostmi, jak naši společnost, 
tak univerzitu. Realizace projektu 
současně přinesla nové náměty 
pro další spolupráci např. v oblasti 
využití nových nekonvenčních kon-
strukčních materiálů pro strojní 
komponenty.

IMPLEMENTACE POKROČILÝCH CAD/CAM NÁSTROJŮ

Svařované konstrukce. Foto: archiv STRKAN s.r.o.
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VZOROVÝ PROJEKT TECHNOLOGIE 4.0  
PRIORITNÍ OSA 2 

PROJEKT, KTERÝ DÁVÁME ZA 
PŘÍKLAD, SE ODHODLALA PRO-
STŘEDNICTVÍM VII. VÝZVY PRO-
GRAMU TECHNOLOGIE REALIZO-
VAT SPOLEČNOST KRUŽÍK S.R.O. 
ZABÝVAJÍCÍ SE VÝROBOU GARÁ-
ŽOVÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VRAT. 
SPOLEČNOST IDENTIFIKOVALA 
SVÁ SLABÁ MÍSTA, JIMIŽ BYLA 
ZEJMÉNA NADMĚRNÁ FYZICKÁ 
NÁROČNOST NA ZAMĚSTNANCE, 
NEDOSTATEČNÝ SYSTÉM SKLADO-
VÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A Z TOHO 
PLYNOUCÍ NEVYHOVUJÍCÍ MA-
NAGEMENT MEZIOPERAČNÍCH 
ZTRÁTOVÝCH ČASŮ, COŽ MĚLO 
NEGATIVNÍ VLIV NA EFEKTIVITU 
VÝROBNÍHO A NAVAZUJÍCÍCH 
PROCESŮ. 

Řešením uvedeného se jeví au-
tomatizace a robotizace operací, 
k čemuž je však potřeba imple-
mentovat práci s daty na dostateč-
né úrovni.

V rámci projektu tedy byla pri-
márně vybudovaná dostatečně 
robustní síťová infrastruktura včet-
ně identifikačních prvků v podobě 
čteček a tiskárny štítků a zejmé-
na úpravy ERP systému včetně 
instalace aplikace MST. Do funkční 
datové infrastruktury násled-
ně byla dosazena robotizovaná 
pracoviště výrobního (ohraňování 
plechových výstřihů a automatic-
ká formátovací jednotka), mon-
tážního (robotizovaná montážní 
stanice) a logisticky-skladového 
charakteru (chaotický sklad), což 
vzhledem k automatickým mani-
pulátorům a posuvníkům přesně 

plnilo koncepční cíle pro snížení 
fyzické náročnosti výroby a opti-
malizace skladového hospodářství 
tak, aby proces plynul efektivněji 
a rychleji nejen po stránce fyzické, 
ale i datové.

Úspěšné realizace v termínu 12. 2. 
2018 – 30. 9. 2019 si vážíme stejně 
jako splnění stanovených cílů 
a účelu vedoucího k optimalizaci, 
automatizaci a zvýšení konkuren-
ceschopnosti společnosti.
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POZICE 
EXTERNÍCH HODNOTITELŮ DO OP TAK

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OB-
CHODU VYHLAŠUJE DNE 21. 4. 
2022 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PO-
ZICE EXTERNÍCH HODNOTITELŮ 
PRO VYPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH 
EXTERNÍCH POSUDKŮ PROJEKTŮ 
V PROGRAMECH SPECIFICKÉ-
HO CÍLE 1.1 ROZVOJ A POSÍLENÍ 
VÝZKUMNÝCH A INOVAČNÍCH 
KAPACIT A ZAVÁDĚNÍ POKRO-
ČILÝCH TECHNOLOGIÍ OPERAČ-
NÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE 
A APLIKACE PRO KONKURENCE-
SCHOPNOST 2021–2027 (OP TAK).

Žádosti o status externího hodno-
titele jsou podávány pouze pro-
střednictvím monitorovacího sys-
tému MS2021+, viz https://iskp21.
mssf.cz/. Žádost o status externí-
ho hodnotitele je možné podat 
pouze v období příjmu žádostí 
a je ji nutné podepsat s využitím 
kvalifikovaného elektronického 
certifikátu. Příručka pro žadatele 
o status externího hodnotitele 
bude zveřejněna zároveň s touto 
výzvou.

• je státním občanem České repub-
liky, popřípadě je cizím státním 
občanem (např. občanem jiného 
členského státu Evropské unie 
nebo občanem státu, který je 
smluvním státem Dohody o Ev-
ropském hospodářském prostoru) 
s tím, že veškerá komunikace 
bude probíhat výhradně v českém 
nebo slovenském jazyce;  

• je bezúhonný (bezúhonnost se 
dokládá u vybraných uchazečů 
k podpisu Dohody o provedení 
práce nebo Dohody o pracovní 
činnosti, a to výpisem z trestního 
rejstříku ne starším 3 měsíce); 

• dosáhl vysokoškolského vzdělání 
(preferovaně technického zamě-
ření) s praxí minimálně 10 let;

• má prokazatelné znalosti 
problematiky příslušného 
oboru (zvoleného CZ-NACE), 
pro který má zájem provádět 
expertní posouzení; výhodou 
jsou zkušenosti v oblasti hod-
nocení projektů financovaných 
z fondů EU/ČR; 

• bude zaregistrován ve stanove-
ném termínu v MS2021+; 

• disponuje platným osobním 
kvalifikovaným certifikátem 
(využití k registraci a elektro-
nickému podpisu); předložil 
vyplněný formulář struktu-
rovaného životopisu, který je 
součástí této výzvy; 

[bacho12345]©123RF.com

Uchazeč o zařazení do databáze externích  
hodnotitelů OP TAK musí splňovat tyto požadavky:

https://iskp21.mssf.cz/
https://iskp21.mssf.cz/
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Nábor externích hodnotitelů pro 
OP TAK je dvoukolový. Prvním ko-
lem náboru je elektronická regist-
race prostřednictvím registračního 
formuláře a následně posouzení, 
zda uchazeč splňuje specifikované 
požadavky na hodnotitele. Ucha-
zeči, kteří požadavky splní, budou 
školeni v oblasti metodiky, pravi-
del a obsahu jednotlivých Výzev 
OP TAK. 

Specifický cíl 1.1 Rozvoj a posí-
lení výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých 
technologií OP TAK zahrnuje 
výzvy:
• Inovace, 
• Aplikace, 
• Potenciál, 
• Partnerství znalostního transferu, 
• Spolupráce, 
• Služby infrastruktury, 
• Inovační vouchery 
• Proof of Concept.

Pro úspěšné podání přihlášky do 
výběrového řízení je nutné:
Registrovat se do MS2021+ přes 
https://iskp21.mssf.cz/ a následně 
jeho prostřednictvím vyplnit a po-
dat žádost o status hodnotitele 
v modulu Hodnotitel MS2021+ lze 
v období od 21. 4. 2022 do 31. 5. 
2022 do 14:00 hod.

Životopis uchazeč vloží do 
MS2021+ (záložka Dokumenty). 
V rámci vyplněného životopisu 
uchazeč volí maximálně 4 oblasti 
CZ-NACE, ve kterých disponuje re-
levantními znalostmi a odborností. 

Upozorňujeme uchazeče, že CZ 
NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ 
NACE 74 – Ostatní profesní, vědec-
ké a technické činnosti se pro úče-
ly věcného hodnocení nepoužívají, 
proto prosíme o volení CZ NACE 
ke konkrétní oblasti. Dále prosíme 
uchazeče o volení odborností CZ 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POZICE EXTERNÍCH HODNOTITELŮ DO OP TAK

https://iskp21.mssf.cz/
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NACE na úrovni celého čísla a ne 
desetinného (např. CZ NACE 20 
Výroba chemických látek a che-
mických přípravků).

Řídicí orgán OP TAK provede 
následně posouzení předložených 
žádostí a vybraným uchazečům 
předloží návrh na uzavření Doho-
dy o provedení práce nebo Doho-
dy o pracovní činnosti.

Hodinová sazba pro hodnocení 
projektu je 550,- Kč, max. limit 
pro hodnocení žádosti o podpo-
ru je předpokládán mezi 9 a 15 
hodinami na projekt dle velikosti 
projektu. 

Uchazeč podáním žádosti stvrzuje, 
že svou činnost bude vykonávat 
nestranně a přijme veškerá opaření, 
aby zabránil situacím, kdy je ne-
stranné a objektivní provádění čin-
nosti ohroženo z důvodů zahrnují-
cích ekonomický zájem, politickou 
nebo národní příslušnost, rodinné 
nebo citové vazby nebo jakýkoli 
jiný společný zájem („střet zájmů“).

Zaměstnanec v MS2021+ před 
započetím samotného hodnocení 
posoudí, zda není dle výše uvede-
ného ve střetu zájmů ve vztahu 
k žadateli, jeho zástupci či projek-
tu a následně u každého hodno-
ceného projektu potvrdí formou 

Odkaz na  
inzerát

přijetí nominace k hodnocení, že 
z jeho strany nedochází ke střetu 
zájmů. V případě, že by ke střetu 
zájmů docházelo, neakceptuje za-
městnanec nominaci k hodnocení. 
V případě posudků vypracováva-
ných mimo MS2021+ doloží za-
městnanec vyplněné a podepsané 
Čestné prohlášení o nepodjatosti 
a mlčenlivosti elektronicky, dle 
pokynů Řídicího orgánu.

V případě, že si uchazeč resp. za-
městnanec kdykoliv uvědomí nebo 
se dozví, že je ve střetu zájmů, je 
povinen o této skutečnosti ne-
prodleně informovat Řídicí orgán 
OP TAK a přerušit svou činnost do 
doby, než obdrží další pokyny.

Upozornění: Vzhledem k tomu, 
že proces registrace se sestává 
z několika kroků, včetně lhůty 
potřebné pro zaslání aktivačního 
kódu, doporučujeme neodkládat 
registraci na poslední den otevře-
ní výzvy. Na dotazy, připomínky 
a případné problémy s registrací 
nebude brán po ukončení výběro-
vého řízení zřetel.

Případné dotazy můžete zaslat 
prostřednictvím e-mailu na násle-
dující kontakty: po1@mpo.cz 

Zasláním žádosti uděluje uchazeč 
souhlas se zpracováním poskyt-
nutých osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2020 Sb., o ochraně 
osobních údajů, pro účely přísluš-
ného výběrového řízení.

Příloha 1_Strukturovaný  
životopis_formulář 

Příloha 2_ISKP21+ Příručka 
registrace

Příloha 3_Příručka pro  
žadatele o status externího 
hodnotitele

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POZICE EXTERNÍCH HODNOTITELŮ DO OP TAK

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/vyzva-k-predkladani-zadosti-na-pozice-externich-hodnotitelu-do-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost---267105/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/vyzva-k-predkladani-zadosti-na-pozice-externich-hodnotitelu-do-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost---267105/
mailto:po1%40mpo.cz%20?subject=
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-1_Strukturovany-zivotopis_formular.docx
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-1_Strukturovany-zivotopis_formular.docx
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-2_ISKP21%20-Prirucka-registrace.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-2_ISKP21%20-Prirucka-registrace.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-3_Prirucka-pro-zadatele-o-status-externiho-hodnotitele.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-3_Prirucka-pro-zadatele-o-status-externiho-hodnotitele.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/4/Priloha-3_Prirucka-pro-zadatele-o-status-externiho-hodnotitele.pdf
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OP PIK V ČÍSLECH ZA ROK 2021

Každý začátek nového roku s  se-
bou přináší také zhodnocení toho 
starého. V  rámci ukončování im-
plementace dotačních programů 
OP PIK v  programovém období 
2014–2020 toto zhodnocení ješ-
tě více nabývá na svém významu. 
Pravidelně každý měsíc pro Vás 
prostřednictvím sociálních sítí 
(LinkedIn, Facebook, Twitter) zve-
řejňujeme, kolik finančních pro-
středků bylo proplaceno českým 
podnikatelům na jejich účty. Rádi 
bychom Vás touto cestou sezná-
mili s  podrobnějšími čísly, jak si 
OP PIK nejen v oblasti čerpání za 
uplynulý rok 2021 vedl. 

V  celkovém součtu se za loňský 
rok podařilo proplatit přes 10 mi-
liard korun českým podnikům. ŘO 
schválil přes 3 tisíce žádostí o plat-
bu při průměrné lhůtě 33 dnů na 
její administraci. Nejvíce finančních 
prostředků bylo proplaceno v prio-
ritní ose 1, a  to necelé 4 miliardy, 
nejméně pak v prioritní ose 4, a to 
přes 160 milionů korun. Co se týče 
vydaných Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, ŘO schválil přes 2,6 tisíce 
právních aktů v  hodnotě přesa-
hující 23 miliard Kč, přičemž nej-
vyšší částka ve vydaných právních 
aktech dosáhla výše 10 miliard Kč, 
a to konkrétně v prioritní ose 1. 

V roce 2021 bylo vyhlášeno celkem 
7 výzev s alokací 6,23 miliard korun. 
Jedna z těchto výzev byla speciál-
ní, a to v návaznosti na škody způ-
sobené červnovým tornádem na 
jižní Moravě. Do této výzvy Nemo-
vitosti – pomoc po tornádu bylo 
podáno celkem 20 žádostí o pod-
poru v částce převyšující 280 mili-
ónů korun. Pokud budeme hovořit 
o  celkových podaných žádostech 

o podporu v rámci minulého roku, 
pak bylo podáno přes 3 tisíce žá-
dostí v objemu více než 26 miliard 
korun. Největšího zájmu se těšila 
výzva Digitální podnik v programu 
podpory ICT a sdílené služby. Do 
této výzvy bylo podáno 256 žádostí 
o  podporu v  hodnotě přesahující 
750 miliónů korun, přičemž plá-
novaná alokace 300 miliónů korun 
byla překročena hned dvakrát. 

LONI MPO PROPLATILO 
ČESKÝM FIRMÁM PŘES  
10 MILIARD KORUN  
V OBLASTI DOTACÍ 

[iloveotto]©123RF.com
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PROPLACENÉ PROSTŘEDKY OP PIK V ROCE 2021 

2,9 MIL. KČ 
PRŮMĚRNÁ VÝŠE DOTACE  
V ŽÁDOSTI O PLATBU

11  
PRŮMĚRNÝ POČET ZKONTROLOVANÝCH  
POLOŽEK V ŽÁDOSTI O PLATBU

 POČET ŽÁDOSTÍ  
O PLATBU

POČET POLOŽEK VÝŠE (Kč)

Leden 244 1 449 541 124 309

Únor 278 2 010 754 231 913

Březen 369 3 240 931 833 768

Duben 395 4 637 1 118 835 961

Květen 254 2 328 1 394 325 877

Červen 243 2 146 789 120 992

Červenec 276 2 398 715 390 396

Srpen 266 2 716 602 731 160

Září 223 1 984 578 015 641

Říjen 256 2 345 929 505 033

Listopad 246 2 567 1 085 374 042

Prosinec 257 2 369 825 531 897

Celkem 3 307 30 189 10 266 020 989

OP PIK V ČÍSLECH ZA ROK 2021
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PROPLACENÉ PROSTŘEDKY V JEDNOTLIVÝCH PO V ROCE 2021

DOBA ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O PLATBU 
 

Od 1. 1. 2018 byla zavedena jednotná meto-
dika kontroly MSP pro všechny relevantní po-
dané žádosti o podporu. I přes tuto zvýšenou 
administrativní zátěž se podařilo snížit dobu 
administrace žádostí o platbu. 

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace: 3,9 mld. Kč 

celkem: 10,174

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 
         malých a středních podniků: 1,6 mld. Kč 

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury 
         a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových,
         technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
         surovin: 4,1 mld. Kč 

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 
          a informačních a komunikačních technologií: 0,161 mld. Kč 

PO 5 Technická pomoc: 0,413 mld. Kč

Celkem 
10 260 000 000 Kč

OP PIK V ČÍSLECH ZA ROK 2021
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VYDANÁ ROZHODNUTÍ OP PIK ZA ROK 2021 

VYHLÁŠENÉ VÝZVY V OP PIK ZA ROK 2021

PO 1: 10,9 mld. Kč (počet 1 053)
Celkem 
23 363 286 324 Kč

Počet 
2 653

PO 2: 2,3 mld. Kč (počet 268)

PO 3: 6,3 mld. Kč (počet 1 280)

PO 4: 3,6 mld. Kč (počet 49)

PO 5: 0,04 mld. Kč (počet 3)

PO 1 Inovace - inovační projekt - výzva IX: 1,8 mld. Kč

PO 1: 5,3 mld. Kč
PO 1 Potenciál - výzva VIII: 1 mld. Kč

PO 1 Aplikace - výzva IX: 2,5 mld. Kč

PO 2 Poradenství - Poradenské služby pro MSP - výzva II: 0,13 mld. Kč
PO 2: 0,63 mld. Kč

PO 2 Nemovitosti - pomoc po tornádu - výzva II: 0,5 mld. Kč

PO 4 ICT a sdílené služby - Digitální podnik: 0,3 mld. Kč PO 3: 0,3 mld. Kč

Celkem 
6 230 000 000 Kč

OP PIK V ČÍSLECH ZA ROK 2021
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PO 1: 
16 409 631 063 Kč

PO 1 Potenciál: 1 225 138 789 Kč (103 žádostí)

PO 1 Aplikace: 9 109 573 352 Kč (746 žádostí)

PO 1 Spolupráce: 12 104 037 Kč (3 žádosti)

PO 1 Inovační vouchery: 95 298 510 Kč (301 žádostí)

PO 1 Služby infrastruktury: 896 983 639 Kč (22 žádostí)

PO 1 Proof of concept: 20 073 336 Kč (6 žádostí)

PO 2 Technologie: 1 021 428 280 Kč (119 žádostí)
PO 2: 
1 367 318 899 Kč

PO 2 Poradenství: 64 484 620 Kč (121 žádostí)

PO 2 Nemovitosti: 281 405 999 Kč (20 žádostí)

PO 3 Úspory energie: 4 394 155 677 Kč (963 žádostí)

PO 3: 
5 277 140 035 Kč

PO 3 Úspory energie v SZT: 868 811 382 Kč (41 žádostí)

PO 3 Smart grids I (distribuční sítě): 14 172 976 Kč (3 žádosti)

PO 4 Vysokorychlostní internet: 2 681 447 206 Kč (12 žádostí)

PO 4: 
3 437 292 873 Kč

PO 4 ICT a sdílené služby: 755 845 667 Kč (256 žádostí)

PO 5 Technická pomoc: 50 407 583 Kč (4 žádosti)

PO 5: 
50 407 583 Kč

celkem: 
26 541 790 453 Kč

3 038 žádostí

PO 1 Inovace: 5 050 459 400 Kč (318 žádostí)

PODANÉ ŽÁDOSTI O PODPORU V ROCE 2021
OP PIK V ČÍSLECH ZA ROK 2021
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ZMĚNA PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

S ÚČINNOSTÍ OD 28. BŘEZNA 2022 
DOŠLO K ÚPRAVĚ PRAVIDEL PRO 
VÝBĚR DODAVATELŮ, KDY DOŠLO 
K ÚPRAVĚ MOŽNOSTI VYHRAZENÍ 
ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 
V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Na základě této změny si zada-
vatel může v zadávací dokumen-
taci vyhradit změnu závazku ze 
smlouvy (musí však být jedno-
značně vymezena a změna nesmí 
změnit celkovou povahu veřejné 
zakázky – změna se může týkat 
rozsahu dodávek, ceny nebo jiných 
obchodních nebo technických 
podmínek) či změnu dodavatele 
v průběhu plnění VZ (podmínky 

pro změnu a určení nového doda-
vatele musí být rovněž jednoznač-
ně vymezeny).

Zakázány jsou nadále změny dle 
§ 100 odst. 3 ZZVZ – tedy na po-
řízení nových služeb nebo staveb-
ních prací vybraným dodavatelem.

Ke změně došlo na základě zvyšu-
jících se cen na trhu a nedostatku 

některých komodit. Změna by tak 
měla pomoci zadavatelům/příjem-
cům lépe se přizpůsobit situaci na 
trhu a ve vlastní realizaci veřejné 
zakázky.

Vice informací ke změně je uvede-
no v Pokynech k úspěšné realizaci 
výběrového řízení na dodavatele.

[freedomtumz]©123RF.com
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY 

Vyhlášení 
výzvy

Zahájení a ukončení 
příjmu

Program podpory Zaměření programu podpory

01. 07. 2020 15. 7. 2020 - 31. 12. 2022 Inovační vouchery – Výzva VI nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

27. 12. 2018 27. 12. 2018 - 31. 12. 2023 Rizikový kapitál: Fond fondů EIF Zvýšení dostupného kapitálového financování pro podniky během celého 
cyklu jejich raného stadia vývoje

26. 01. 2021 01. 02. 2021 - 30. 06. 2023 Rizikový kapitál: Fond IPO Podpora přístupu MSP k rizikovému financování na kapitálovém trhu

01. 05. 2021 01. 05. 2021 - 31. 03. 2023 ITI Nemovitosti: Brownfield Fond Zvýhodněné juniorní financování projektů modernizace zastaralých areálů, 
které bude možné znovu využít pro rozvoj MSP

28. 04. 2017 01. 06. 2017 - 30. 06. 2023 Expanze - úvěry

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, usnadňovat za-
čínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financová-
ní jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání 
či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-
-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus 
způsobuje). 

04. 02. 2019 15. 02. 2019 - 30. 06. 2023 Expanze - záruky

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, usnadňovat za-
čínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financová-
ní jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání 
či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-
-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus 
způsobuje). 

19. 09. 2017 19. 09. 2017 - 30. 09. 2023 Úspory energie - úvěry Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřed-
nictvím opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

PROFIL SPOLEČNOSTI 
Nobilis Tilia je česká soukromá 
společnost, která se zabývá výro-
bou a prodejem přírodní, aro-
materapeutické a bio kosmetiky, 
vzděláváním a osvětou v tomto 
oboru. V této činnosti působí 
v České republice už od roku 1994 
a řadí se tak mezi její průkopníky.

POPIS PROJEKTU 
Projekt spočíval v rekonstrukci 
a přístavbě objektu společnosti 
Nobilis Tilia v Krásné Lípě – Vlčí 

Hoře. Využívané nemovitosti byly 
v technickém stavu, který zásad-
ně omezoval možnosti dalšího 
rozvoje výroby aromaterapeutické 
kosmetiky. Cílem projektu bylo 
vytvoření vhodných prostor pro vý-
robu, skladování a administrativu 
společnosti, snížení provozních ná-
kladů, zlepšení životního prostředí, 
pracovních podmínek zaměstnan-
ců a vytvoření nových pracovních 
míst v okrese Děčín. Kromě toho 
bylo cílem také zavedení hospo-
daření s dešťovou vodou v rekon-

struovaných objektech a zřízení 
extenzívní zelené střechy.
Společnost Nobilis Tilia čerpala 
finanční podporu v programu Ne-
movitosti z Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se 
zeptali:
Martina Růžičky, generálního ma-
nažera společnosti Nobilis Tilia

Co projekt vaší firmě přinesl 
a jaké provozní náklady se poda-
řilo snížit?

Jednoduše řečeno, projekt pře-
stavby nám přinesl přesně to, 
co jsme od něj očekávali. Krásné 
prostředí pro celý náš firemní 
tým, podporu ekologického způ-
sobu podnikání, který je součástí 
našeho firemního DNA, rozšíření 
kapacity pro vývoj, výrobu a skla-
dování našich produktů a zásad-
ní narovnání logistických toků. 
Máme za sebou první zatěžkávací 
zkoušku v nových prostorách, 
kterou je předvánoční výrobní 

a expediční špička. Tentokrát 
jsme ji zvládli v mnohem větší 
pohodě než v letech předcho-
zích. Nové prostory a techno-
logie, které v nich můžeme 
využívat, prokazatelně zvýšily 
efektivitu naší práce.

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

NEMOVITOSTI NOBILIS TILIA, OP PIK 

Foto: archiv Nobilis Tilia

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:   
Nemovitosti Nobilis Tilia, OP PIK

Program podpory:  
NEMOVITOSTI 

Období realizace projektu:  
21. 10. 2019 – 16. 4. 2021

Celkové způsobilé výdaje:  
43 142 016,75 Kč

Dotace:    
19 413 907,53 Kč 

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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Informační zpravodaj
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