
Technologické platformy 
výzva I.
rozvoj technologických platforem jako nástroje pro urychlení digitální a zelené  
transformace a zavádění pokročilých technologií v podnicích



Základní informace

Cílová skupina Malé a střední  
 podniky, velké  
 podniky      

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 500 tis. – 5 mil. Kč 

Míra podpory 75 %  

Zahájení příjmu žádostí 23. 1. 2023 

Ukončení příjmu žádostí 14. 4. 2023 

Alokace 100 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady.

 • Hardware a software.

 • Služby poradců, expertů a studie.

 • Semináře, konference.

 • Marketing a propagace.

 • Režijní náklady.

Technologická platforma (TP) je  
oborové seskupení sdružující průmyslové 
podniky, sdružení a svazy, výzkumné  
a finanční instituce, národní orgány  
veřejné správy, asociace uživatelů  
a spotřebitelů podílející se na výzkumu, 
vývoji a inovacích ve strategicky  
významné technologické oblasti  
na národní nebo mezinárodní úrovni. 

    Dotace je poskytována v režimu de 
minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě 
jdoucí účetní období. 

Podporované aktivity:

a) Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou 
transformaci odvětví průmyslu.

b) Navázání hlubší spolupráce technologických 
platforem na evropské úrovni.

c) Koordinace českých podnikatelských subjektů  
a organizací pro výzkum a šíření znalostí  
v přístupu do programu Horizon Europe  
a dalších evropských programů.

Horizon Europe je grantový program 
Evropské unie pro výzkum a inovace  
pro období 2021-2027.



Výstupy projektu

Aktivita A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivita B)  

Spolupráce TP s evropskými technologickými 
platformami a evropskými technologickými 
a inovačními platformami nebo obdobným 
strategickým partnerem na evropské úrovni 
(např. Společné technologické iniciativy).

Aktivita C)  
Přístup do programu Horizon Europe a dalších 
evropských programů.

Akční plán pro digitální a zelenou  
transformaci:

 • Dokument, který definuje bariéry bránící  
rychlejšímu a širšímu zavádění digitálních  
a zelených technologií a procesů v daném 
odvětví. Akční plán musí obsahovat návrh 
konkrétních akcí a opatření, které pomohou  
dané bariéry překonat a zvýšit připravenost 
malých a středních podniků na nástup  
pokročilých technologií.

    Dokument bude zpracován  
a předložen za období 1,5 roku od data  
skutečného zahájení projektu. TP zajistí 
veřejné představení akčního plánu v průběhu 
realizace projektu.



Regionální kanceláře

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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Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?

#OPTAK 
#OPTAKdigitalizace 
#technologyplatforms


