
Název programu Operační program Vyhlašovatel Odkaz Na co lze získat podporu Způsobilé výdaje Forma a výše podpory Příjemci podpory Vyhlášení výzvy
Zahájení příjmu 

žádostí

Ukončení 

příjmu žádostí

Systém sběru 

žádostí
Specifika, omezení

INOVACE OP PIK
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/inovace/inovace-

vyzva-vii-inovacni-projekt/ 

Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií 

a služeb (produktová inovace)

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 

(procesní inovace)

Zavedení nových metod organizace firemních procesů 

prostřednictvím zavádění nových informačních systémů 

integrující a automatizující procesy uvnitř podniku 

zaměřené především na propojení výzkumných a 

vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím 

významné změny v designu produktu nebo balení nebo 

zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

projektová dokumentace (včetně 

inženýrské činnosti)

stavby

technologie

software a data

práva k užívání duševního vlastnictví

certifikace produktů

marketingová inovace

malý podnik 45 % zp. výdajů

střední podnik 35 % zp. výdajů 

velký podnik 25 % zp. výdajů

min. podpora 1 mil. Kč

max. podpora 75 mil. Kč

malé, střední a velké 

podniky

žadatelem mohou být i 

podniky vlastněné až ze 

100 % veřejným sektorem

27.9.2019 15.10.2019 15.1.2020 průběžný

projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního 

města Prahy

podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím 

definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě 

projektů s významným pozitivním dopadem na životní 

prostředí (kód intervence 065)

shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií 

pro inteligentní specializaci České republiky

v rámci realizace projektu lze využít etapizaci (projekty 

mohou mít maximálně 3 etapy)

žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit pouze 

jeden projekt

podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně 

pak inovace VI. řádu a vyšší

APLIKACE OP PIK
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/aplikace/aplikace-

vyzva-vii/ 

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 

vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem

osobní náklady

náklady na nástroje, přístroje a 

vybavení v podobě odpisů 

dlouhodobého hmotného movitého 

majetku, v rozsahu a po dobu, kdy 

jsou využívány pro účely projektu

náklady na smluvní výzkum

neinvestiční náklady na licence 

zakoupené nebo pořízené od třetích 

stran po dobu realizace projektu

náklady na poradenské služby VaV

dodatečné režijní a ostatní provozní 

náklady včetně nákladů na materiál a 

dodávky, které vznikly bezprostředně 

v důsledku projektu

dotace na projekt je poskytována 

minimálně ve výši 1 mil. Kč a 

maximálně do výše:

- 40 mil. Kč pro projekty 

realizované bez účinné spolupráce

- 80 mil. Kč pro projekty 

realizované v rámci účinné 

spolupráce nebo v rámci kódu 

intervence 063 nebo 065

podíl aktivit podnikatelských 

subjektů na celkových způsobilých 

výdajích musí být minimálně 50 %

maximální míra podpory za celý 

projekt je omezena na 70 %

malé a střední podniky a 

velké podniky

žadatelem mohou být i 

podniky vlastněné až ze 

100 % veřejným sektorem

organizace pro výzkum a 

šíření znalostí

27.9.2019 16.10.2019 15.1.2020 kolový

projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II 

Praha

shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií 

pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci 

hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování 

výběrových kritérií definovaných v této Výzvě

pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této 

Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu 

aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako 

žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty 

(tzn. dvě aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako 

žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na 

výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu

žadatel/partner odůvodněně předpokládá, že výstupem 

projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných 

výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená 

technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, 

funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software

POTENCIÁL OP PIK
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/potencial/potencia

l-vyzva-vi/ 

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje 

a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, 

strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro 

zajištění aktivit tohoto centra

dlouhodobý hmotný majetek (nákup 

pozemků, budov, strojů a jiného 

zařízení nezbytného pro vybavení 

centra pro VaV za podmínky, že se 

jedná o odepisovatelná aktiva (mimo 

pozemek)

dlouhodobý nehmotný majetek za 

předpokladu, že tento majetek splní 

podmínky stanovené Výzvou

50 % celkových způsobilých výdajů 

bez ohledu na velikost podniku a 

místo realizace

min. podpora 2 mil. Kč

max. podpora 30 mil. Kč

cílovou skupinou jsou 

malé a střední podniky  a 

velké podniky

žadatelem/příjemcem 

mohou být i podniky 

vlastněné až z 100 % 

veřejným sektorem

19.9.2019 1.10.2019 16.12.2019 kolový

projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II 

Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve 

které je projekt realizován

shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií 

pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci 

hodnocení projektu

příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné 

infrastruktuře více uživatelům za transparentních a 

nediskriminačních podmínek

každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn 

předložit maximálně jeden projekt

minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí 

v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 

naplňujících kód intervence 063 a 065  činí 10 mil. Kč
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NEMOVITOSTI OP PIK
Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/nemovitosti/nemo

vitosti-vyzva-v-uhelne-

regiony/ 

rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci 

technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího 

objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský 

objekt k provádění činností uvedených v seznamu 

podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A)

dlouhodobý hmotný majetek, 

zejména úprava pozemků, 

rekonstrukce objektů, modernizace, 

úpravy, výstavba či odstranění stavby, 

inženýrské sítě, komunikace ke 

stavbám, hardware a sítě, pokud jsou 

bezprostředně nutné pro bezpečný 

provoz budovy, technická zařízení 

budov

další náklady související se stavbou, 

které budou zahrnuty do 

dlouhodobého hmotného majetku 

(zejména služby expertů, studie, 

projektová a inženýrská činnost, která 

bezprostředně souvisí s realizací 

projektu)

malý podnik 45% zp. výdajů

střední podnik 35% zp. Výdajů

min. výše 1 mil. Kč

max. výše 70 mil. Kč

malé a střední podniky 16.7.2019 16.10.2019 16.3.2019 průběžný

projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy, 

bodu 1

žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k 

nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt 

realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit; v 

případě, kdy příjemce není v okamžiku podání Žádosti o 

podporu vlastníkem dotčených objektů (nemůže 

prokázat svá vlastnická práva), má za povinnost stát se 

jejich vlastníkem nejpozději k okamžiku schválení 1. 

Žádosti o platbu v 1. stupni

místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden 

projekt

každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit 

maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní Žádosti o podporu)

Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu 

musí být registrovány v Národní databázi brownfields

THÉTA
Technologická 

agentura ČR

https://www.tacr.cz/progra

m/program-theta/ 

Program je zaměřen na podporu projektů, které spadají do 

kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový 

výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci), 

jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě 

oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky.

2018 2018 2025

ETA
Technologická 

agentura ČR

https://www.tacr.cz/progra

m/program-eta/ 

Program podpoří zapojení společenských a humanitních 

věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a 

zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické 

společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo 

technologické proměny.

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou 

zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, 

propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

průměrná výše podpory 80 %

Organizace pro výzkum a 

šíření znalostí

Podniky

Další fyzické osoby a 

právnické osoby veřejného 

i soukromého práva

2018 2018 2023
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