
Aktivity OP TAK

OP TAK je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém 
období 2021 – 2027. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je pro tento operační 
program připraveno celkem 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč. 

Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, rozvoje 
podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. 

Řídicím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Agentura pro 
podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu. Operační program 
se skládá z 6 priorit, které se dále dělí na specifické cíle, v rámci nichž jsou definovány 
podporované aktivity. Cílovou skupinou jsou přednostně malé a střední podniky (MSP), 
nicméně některé specifické aktivity jsou rovněž vhodné pro velké podniky. Nově je 
možné rovněž podpořit i kategorie podniků označené jako společnost se střední tržní 
kapitalizací (mid-cap) nebo malá společnost se střední tržní kapitalizací (small mid-cap).  
Podporovaným územím je celá ČR mimo regionu NUTS 2 Praha.

Základní informace o operačním programu

Programové období: 
2021 –  2027

Alokace: 
81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Zdroj financování:  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
(EFRR)

Cílová skupina: 
Převážně MSP, ale i velké podniky  
včetně mid-caps a small mid-caps

Podporované území: 
Celá ČR mimo regionu NUTS II Praha

Priorita Název aktivity Zaměření aktivity

P1 APLIKACE Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

P1 INOVACE Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe

P1 POTENCIÁL Založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje  a inovací

P1 INOVAČNÍ VOUCHERY Sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv  
průmyslového vlastnictví

P1 SLUŽBY INFRASTRUKTURY Poskytování služeb, výstavba či rozšíření inovační infrastruktury

P1 PROOF OF CONCEPT Ověření výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

P1 PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi

P1 SPOLUPRÁCE Rozvoj klastrů, technlogických platforem a dalších typů kooperačních sítí

P1 DIGITÁLNÍ PODNIK Zavádění digitalizace a automatizace v podnicích a analýza procesů

P1 TECHNOLOGIE 4.0 Pořízení moderních technologií

P1 VÝVOJ SW Vývoj a pořízení specializovaného SW

P1 DATOVÁ A VÝPOČETNÍ CENTRA Budování a modernizace datových a výpočetních center

Přehled aktivit

Alokace: 
31,1 mld. Kč

#OPTAKvyzkumvyvoj
#OPTAKdigitalizace



Praha a Středočeský kraj 
praha@agentura-api.org

Jihočeský kraj 
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj 
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj 
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj 
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj 
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj 
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj 
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj 
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj 
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj 
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina 
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj 
zlin@agentura-api.org
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Alokace: 
10,2 mld. Kč

P2 PORADENSTVÍ Poradenské služby pro malé a střední podniky

P2 MARKETING Účast na zahraničních veletrzích a akcích

P2 SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM Rozvoj spolupráce škol a firem

P2 TECHNOLOGIE PRO MAS (CLLD) Technologie a infrastruktura s důrazem na digitalizaci

Alokace: 
5 mld. Kč

P3 VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET Modernizace a rozšiřování digitální infrastruktury

Alokace: 
27,2 mld. Kč

P4 ÚSPORY ENERGIE Snížení energetické náročnosti podnikatelských budov, výrobních a technologických 
procesů

P4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Výstavba solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel

P4 ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA Modernizace a výstavba energetické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky  
a plynárenství

Alokace: 
3,9 mld. Kč

P5 HOSPODAŘENÍ S VODOU V PODNICÍCH Optimalizace spotřeby vody v provozu podniku a opětovné využívání vody

P5 OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Inovativní technologie pro vyšší materiálovou recyklaci

Alokace: 
1,9 mld. Kč

P6 ČISTÁ MOBILITA Nákup vozidel s alternativním pohonem a budování neveřejných dobíjecích  
a plnicích stanic

Zelená informační linka
800 800 777

programy@agentura-api.org
www.agentura-api.org

#OPTAK 
#dotaceEU 
#podporapodnikani

Hledáte více 
informací?

#OPTAKkonkurenceschopnost
#OPTAKdigitalizace

 
#OPTAKdigitalizace

 
#OPTAKusporaenergie

 
#OPTAKcirkularniekonomika

 
#OPTAKcistamobilita


