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DOTAČNÍ BULLETIN 
září 2020 

Vážení členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.  
Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách dotačních programů. 

Přejeme příjemné čtení. 

 

OP PIK 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním 

programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční 

prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve 

zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách na území České republiky kromě hlavního města 

Prahy. Více informací: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory 

 

➢ Inovace – Výzva VIII (inovační projekt) 

- posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti 

prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve 

spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní 

inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací 

- dotace 1 mil. Kč - 75 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 29. 01. 2021 

 

➢ Inovační vouchery – Výzva VI 

- rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které 

mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit 

- ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2022 

 

➢ Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V 

- sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 

podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření 

na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na 

trhu 

- dotace 50 tis. Kč - 999 999 Kč  

- ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2020 

 

➢ Proof of Concept – Výzva IV 

- podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi 

výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi 

- dotace 300 tis. Kč - 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b) 

- ukončení příjmu žádostí 30. 10. 2020 
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➢ Aplikace – Výzva VIII 

- získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a 

služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

- dotace 2 mil. Kč - 100 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 15. 12. 2020 

 

➢ Potenciál – Výzva VII 

- podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační 

aktivity 

- dotace 2 mil. Kč - 50 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 23. 11. 2020 

 

➢ Technologie – Výzva XIII 

- podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím 

digitální transformace  

- dotace 1 mil. Kč - 40 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 2. 3. 2021 

 

Ostatní programy 

➢ IROP - Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III  

- energeticky úsporné renovace bytových domů  
- ukončení příjmu žádostí 29. 11. 2020, 14:00 
- více informací: https://irop.mmr.cz/cs 

 

➢ MMR – národní dotace - Program COVID - Ubytování - Dotace na boj s COVID-19 

- podpora odvětví cestovního ruchu 

- příjem žádostí o dotaci 11. 09. - 30. 10. 2020 

- více informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace 

 

➢ Smart Akcelerátor 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE  

- jednorázová finanční dotace na zajištění přípravy a zpracování projektových záměrů 

strategických projektů/intervencí v Karlovarském kraji. Strategický projekt musí být v souladu se 

schválenou Regionální inovační strategií Karlovarského kraje, musí mít prokazatelný dopad do 

území Karlovarského kraje 

- finanční podpora 100 000 Kč - 300 000 Kč 

- ukončení příjmu žádostí 28. 02. 2022  

- více informací: https://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator?lang=cs 

 

➢ MPO - národní dotace - Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID  - Dotace na boj s COVID-

19 

- podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové 

infekci označované jako COVID-19, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a 

následného řešení dopadů této situace 

- Dotace 500 tis. Kč - 200 000 EUR  

- Připravuje se 2. kolo příjmu žádostí - Czech Rise Up 2.0 
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- více informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-

czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/ 

 

➢ Investiční pobídky  

 

➢ Finanční nástroje od ČMZRB - úvěrové a záruční produkty 

✓ EXPANZE  

✓ S-podnik  

✓ Úspory energie  

✓ Program COVID III  

✓ Program GEN - záruka  

 

OPŽP -  operační program životní prostředí 

➢ 110. výzva - Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 

živočichů na  

➢ 141. výzva - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

➢ 154. výzva - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech 

➢ více informací: https://www.opzp.cz/ 

 

Národní program ŽP 

➢ Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků 

➢ Dešťovka 

➢ více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/ 

 

MPSV  

➢ POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

- příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a refundaci mezd po dobu školení  

- Doba realizace: 1. 12. 2015 – 31. 12. 2022 

- více informací: https://povez.uradprace.cz/ 

 

 

 

Podrobné informace v případě zájmu rádi sdělíme osobně. 
 

Pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje vydává  
SANCHO PANZA, s.r.o.  
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