
OPPIK 2016

malé podniky – 45 % podpory

střední podniky – 35 % podpory

velké podniky – 25 % podpory 

Aktuální informace :

http://www.czechinvest.org/oppik-cz



Zaměření OP PIK – Prioritní osy (PO)

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií
v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií



Prioritní osa 1 Výzkum, vývoj, inovace
Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center 

Zavádění inovací výrobků a služeb a jejich uvedení na trh

Zavádění procesních a marketingových inovací

Ochrana duševního vlastnictví v podnicích

Průmyslový výzkum a vývoj (vazba na KETs – nanotechnologie, mikro a 
nanoelektronika, průmyslové biotechnologie, moderní vyspělé materiály, 
fotonika, moderní vyspělé výrobní technologie)

Rozšiřování služeb vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních 
center, podnikatelských inkubátorů

Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem

Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za 
účasti kvalifikovaných absolventů



1.Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

1.1: Zvýšit 

inovační 

výkonnost 

podniků

Rozvoj podnikání 

založeného na intenzivní 

tvorbě a využívání 

unikátních znalostí ve 

všech oborech významných 

z pohledu specializace ČR.

INOVACE

POTENCIÁL

APLIKACE

PRE-COMMERCIAL PUBLIC 

PROCUREMENT

1.2: Zvýšit 

intenzitu a 

účinnost 

spolupráce 

ve výzkumu, 

vývoji a 

inovacích

Zkvalitňování služeb 

podpůrné infrastruktury 

vedoucího ke zvýšení 

intenzity společných 

výzkumných, vývojových a 

inovačních aktivit mezi 

podnikatelskými subjekty a 

mezi veřejným a 

podnikovým sektorem.

PARTNERSTVÍ 

ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

SPOLUPRÁCE

INOVAČNÍ VOUCHERY

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

PROOF-OF-CONCEPT



Prioritní osa 2: Rozvoj malých a středních podniků

Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem a rozvojových 
firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za 
bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících 
mikropodniků

Poskytování poradenských služeb pro začínající podniky 

Služby pro MSP zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy –
mentoring, koučing, foresight

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé podnikatelské 
infrastruktury, využití brownfields pro podnikatelské účely

Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení 
odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských 
zdrojů v podnicích



2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků
2.1: Zvýšit počet nových 

podnikatelských záměrů 

začínajících a rozvojových 

podniků

Zvýšení počtu nových podnikatelských 

subjektů a nových podnikatelských 

záměrů zejména inovačního charakteru 

s vysokým potenciálem růstu, ale i na 

nižších hodnotových řetězcích, a 

podnikatelů ve službách s přínosem pro 

zaměstnanost.

TECHNOLOGIE

PROGRES*

RIZIKOVÝ 

KAPITÁL*

PORADENSTVÍ

2.2: Zvýšit 

internacionalizaci malých a 

středních podniků

Rozvoj internacionalizace podnikání 

v oblasti sofistikovaných služeb a 

poradenství a na MSP orientující se na 

nové zdroje růstu na zahraničních 

trzích.

MARKETING

2.3: Zvýšit využitelnost 

infrastruktury pro podnikání

Zvýšení využitelnosti podnikatelské 

infrastruktury, včetně využití 

brownfieldů, umožňující přechod od 

běžné výroby v nízkých hodnotových 

stupních k inovativní výrobě.

NEMOVITOSTI

2.4: Zvýšit kapacitu pro 

odborné vzdělávání v MSP

Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj 

lidských zdrojů s důrazem na technické 

odborné vzdělávání zaměstnanců MSP.

ŠKOLICÍ 

STŘEDISKA



Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií…
Výstavba nových a rekonstrukce stávajících výroben elektřiny a tepla z 
OZE (primárně pro distribuci) – zejména malé vodní elektrárny, 
vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic

Zavádění systémů měření a regulace

Využití odpadní energie ve výrobních procesech

Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

Nasazení tzv. smart prvků v distribučních soustavách

Modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a 
transformoven

Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií  v oblasti nakládání 
energií a v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin
Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem (rozvodných 
tepelných zařízení) a kombinované výroby elektřiny a tepla aj.



3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 

obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových 

technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
3.1: Zvýšit podíl výroby energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě ČR

Podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím 

využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního 

vlivu na elektrizační soustavu.

OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ENERGIE

3.2: Zvýšit energetickou účinnost 

podnikatelského sektoru

Podpora konkurenceschopnosti podnikatelských 

subjektů a udržitelnosti české ekonomiky 

prostřednictvím snížení energetické náročnosti 

podnikatelského sektoru.

ÚSPORY ENERGIE

3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních 

sítí v distribučních soustavách

Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české 

ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické 

infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí.

SMART GRIDS I 

(DISTRIBUČNÍ SÍTĚ)

3.4:Uplatnit inovativní nízkouhlíkové 

technologie v oblasti nakládání energií 

a při využívání druhotných surovin

Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti 

české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových 

technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 

surovin.

NÍZKOUHLÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE

3.5: Zvýšit účinnost soustav 

zásobování teplem

Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české 

ekonomiky prostřednictvím využití kombinované výroby 

elektřiny a tepla.

ÚSPORY ENERGIE V SZT

3.6: Posílit energetickou bezpečnost 

přenosové soustavy

Posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české 

ekonomiky prostřednictvím rozvoje a modernizace 

energetické infrastruktury.

SMART GRIDS II 

(PŘENOSOVÉ SÍTĚ)



Prioritní osa 4: Informační a komunikační technologie

Modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup 
k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní 
přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s pro 
všechny obyvatele .... nebylo podporováno v období 2007 – 2013

Tvorba nových ICT aplikací a řešení

Poskytování sofistikovaných sdílených služeb, včetně budování a 
modernizace datových center splňujících kritéria energetické 
účinnostiinnosti



4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních technologií

4.1: Zvětšit pokrytí 

vysokorychlostním 

přístupem k internetu

Růst 

konkurenceschopnosti 

ekonomiky založený na 

moderních 

vysokorychlostních 

přístupových sítí 

k internetu.

VYSOKORYCHLOST

NÍ INTERNET

4.2: Zvýšit využití 

potenciálu ICT sektoru 

pro 

konkurenceschopnost 

ekonomiky

Růst 

konkurenceschopnosti 

založený na vyvíjení a 

využívání vysoce 

inovativních ICT.

ICT A SDÍLENÉ 

SLUŽBY



Celková alokace 2014-2020: 

4,331 mld. EUR (cca 120 mld. Kč)



Registrační žádosti - 144,7 mld. Kč



Stav podaných žádostí k 4. 3. 2016



Harmonogram výzev - květen 2016

podávání žádostí 6 - 9/2016
• Poradenství (2.1) průběžná- jednokolová 58 000 000 Kč

• Marketing (2.2) kolová - jednokolová 380 000 000 Kč

• Školicí střediska (2.3) kolová- jednokolová 500 000 000 Kč

VYSVĚTLIVKY:

Kolová= hodnocení projektů po termínu ukončení výzvy

Průběžná= výzva zastavena při naplnění alokace bez ohledu 

na předpokládanou délku výzvy

Jednokolová = pouze  plná žádost o podporu- nepodává se 

žádost registrační

Dvoukolová = nejdříve registrační, následně plná žádost o 

podporu (cca za 3 měsíce)



Harmonogram výzev - srpen 2016
• Inovace (1.1) kolová- jednokolová 2 500 000 000 Kč

• Inovace- ochrana práv prům. vlastnictví  (1.1) průběžná-
jednokolová 50 000 000 Kč

• Potenciál (1.1) kolová- jednokolová 1 300 000 000 Kč

• PCP (1.1) kolová – jednokolová 440 000 000 Kč

• Aplikace (1.1) kolová- jednokolová 2 000 000 000 Kč

• Partnerství znalostního transferu (1.2) kolová-
jednokolová 280 000 000 Kč

• Služba infrastruktury (1.2) kolová- jednokolová 

410 000 000 Kč

• Spolupráce- Technologické platformy (1.2) kolová-
jednokolová 60 000 000 Kč



Harmonogram výzev - srpen 2016
• Nemovitosti (2.3) kolová- jednokolová 950 000 000 Kč

• Rizikový kapitál (2.1) kolová- jednokolová 200 000 000 Kč

• Expanze (2.1) kolová- jednokolová 2 000 000 000 Kč

• Technologie (2.1) kolová- jednokolová 1 490 000 000 Kč

• Obnovitelné zdroje energie (3.1) kolová- jednokolová 

360 000 000 Kč

• Úspory energie (3.2) kolová- jednokolová 5 000 000 000 Kč

• Smart grids I: distribuční sítě (3.2) kolová- jednokolová 

250 000 000 Kč



Harmonogram výzev - srpen 2016
• Nízkouhlíkové technologie (3.4) kolová- jednokolová 

250 000 000 Kč

• Úspory energie v SZT (3.5) kolová- jednokolová 

960 000 000 Kč

• Smart grids II: přenosová síť (3.6) průběžná- jednokolová 

1 800 000 000 Kč

• Vysokorychlostní internet (4.1) kolová- jednokolová 

3 500 000 000 Kč

• ICT a sdílené služby (4.2) kolová- jednokolová 

1 500 000 000 Kč

POZOR NA OZNAČENÍ VÝZEV: FINANČNÍ NÁSTROJ 

(FN NEJSOU DOTACE)



DOPORUČENÍ
• Vyjasnit- CO CHCEME- na své potřeby hledáme pomoc

• Zjistit rozsah povinností (při podání žádostí- povinné přílohy-

časové, technologické a finanční limity) STIHNEME?

• Důkladná příprava žádosti- dle typu projektu nutné projektové 

záměry, studie proveditelnosti, e-cba apod. 

JE ZÁMĚR REÁLNÝ V PRAXI - NEMÁME VELKÉ OČI?

• Důsledná realizace – Neuchlácholit se, že je dotace schválena = 

ZAČÁTEK, důsledně realizovat to, co projekt píše, většinou 

závěrečná kontrola řídícího orgánu

• Strach z kontrol – i po ukončení a schválení vyúčtování je 5% 

vybraných kontrol NIKDY NEVÍME, ZDA NEBUDEME VYBRÁNI!

• Důsledná archivace a propagace- průběžně až DO SKONČENÍ 

UDRŽITELNOSTI (nově 5 let od poslední platby)

• Při pochybnostech se nebát konzultovat a ptát = PREVENCE CHYB


