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Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK)

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP
PIK), který navazuje na Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je dosažení
konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.
Na program je předběžně vyčleněno 4,3 mld. € (cca 120 mld. Kč), oproti předchozímu
operačnímu programu se sníží výše veřejné podpory, která bude činit pro malý podnik 45 %,
střední 35 % a velký 25 %. Až 30 % alokace bude rozděleno formou finančních nástrojů, které
budou tvořit úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování, kombinace úvěru/záruky s
grantem. Využití finančních nástrojů se předpokládá u všech právnických osob u projektů s
nízkým výnosem a vysokou mírou rizika (start-upy, VaV projekty) a u projektů generujících
příjmy.
OP PIK je rozdělen do 4 prioritních os, které jsou zaměřeny na:
-

-

-

podporu českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou
hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných,
vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na
rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní
intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských
záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v
mezinárodním prostředí
posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především
ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných
zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v
oblasti nakládání energií a druhotných surovin
usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím
vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a
komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je
založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit první výzvy v rámci OPPIK již v březnu 2015,
proto neváhejte konzultovat Váš podnikatelský záměr co nejdříve. Základní přehled o
jednotlivých programech, vhodných příjemcích, způsobilých výdajích a výši podpory podává
tabulka na následujících stranách.
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Prioritní
osa

PO 1

PO 1

PO 1

PO 1

Program

Inovace

Potenciál

Podporované
aktivity

- zvýšení technických
a užitných hodnot
výrobků, technologií a
služeb
- zvýšení efektivnosti
procesů výroby a
poskytování služeb
- zavedení nových
metod organizace
firemních procesů
- zavedení nových
prodejních kanálů
(způsobů prodeje)
- aktivity směřující k
ochraně práv
průmyslového
vlastnictví
- 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
- provoz centra v
případě MSP
- realizace
průmyslového
výzkumu a
experimentálního
vývoje

Příjemci

- Podnikatelský
subjekt
zemědělský
podnikatel
- potravinářský
podnikatel

Partnerství
znalostního
transferu / KTP

- dlouhodobý nehmotný
majetek
- provozní náklady
- náklady na publicitu
projektu

Výše dotace

25/35/45 %
1-200 mil.
Kč/projekt

03/2015

- Podnikatelský
subjekt
zemědělský
podnikatel
- potravinářský
podnikatel

- podnikatelské
subjekty
organizace pro
výzkum a šíření
znalostí

Aplikace

Vytvoření partnerství
mezi MSP a organizací
pro výzkum a šíření
znalostí za účelem
transferu
znalostí, souvisejících
technologií a
dovedností, ke kterým
podnik nemá přístup

Na co lze získat dotaci

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

- Podnikatelský
subjekt, který je
MSP
- organizace pro
výzkum a šíření
znalostí

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek (zejména
pořízení
patentů, operativních
nebo patentových licencí
- vybrané provozní
náklady (zejména
vybrané osobní
náklady, služby poradců,
expertů a studie)
- osobní náklady:
výzkumní pracovníci,
technici a ostatní
podpůrný personál;
- náklady na nástroje a
vybavení formou odpisů;
- náklady na smluvní
výzkum, poznatky a
patenty zakoupené nebo
pořízené v rámci licence z
vnějších zdrojů a náklady
na poradenské služby;
- provozní náklady

50 %
3 – 200 mil.
Kč/projekt

03/2015

- Průmyslový
výzkum: 50/60/70
- Experimentální
vývoj: 25/35/45
1 - 100 mil.
Kč/projekt

- osobní náklady
70 % (de minimis)
pracovníků podílejících se 0,5- 4 mil.
na realizaci
Kč/projekt
projektuslužby
- partnerské organizace
poskytované podniku za
účelem splnění cílů
projektu

03/2015

03/2015

Prioritní
osa

PO 1

PO 1

PO 1

Program

Spolupráce

Inovační
vouchery

Služby
infrastruktury

Podporované
aktivity

- podpora klastrů
(kolektivní výzkum,
sdílená infrastruktura,
internacionalizace
klastrů, rozvoj
klastrové organizace)
- podpora
technologických
platforem
- podpora
kooperačních
inovačních sítí

Příjemci

- podniky
- podnikatelská
seskupení
orgány státní
správy a
samosprávy
- organizace pro
výzkum a šíření
znalostí
neziskové
organizace

Na co lze získat dotaci

- dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek
- osobní náklady,
- služby poradců,
expertů, studie, náklady
výzkumných a
vývojových projektů – tj.
zejména osobní náklady
výzkumných
pracovníků, *smluvní
výzkum,
- semináře, konference,
marketing
Cílem programu je
a) Příjemcem
a) nákup poradenských,
rozvoj komunikace a
podpory pro
expertních a podpůrných
sdílení poznatků a
aktivitu a) může
služeb v oblasti inovací
know-how mezi
být podnikatelský od organizací pro výzkum
podnikovou a
subjekt, který je
a šíření znalostí
výzkumnou sférou,
malým nebo
b) podpůrná činnost
které mohou
středním
subjektů inovační
podnikatelské subjekty podnikem.
infrastruktury v oblasti
využít pro zahájení či
b) Příjemcem
zvyšování absorpční
zintezivnění vlastních podpory pro
kapacity, distribuce a
inovačních aktivit.
aktivitu b) mohou využívání inovačních
být provozovatelé voucherů
inovační
infrastruktury,
jako jsou
vědeckotechnické
parky, inovační
centra a
podnikatelské
inkubátory
- zakládání a rozvoj
- podniky
- dlouhodobý hmotný
VTP, CTT, PI
- podnikatelská
majetek včetně
- poskytování služeb
seskupení
technického zhodnocení,
inovačním podnikům
orgány státní
hardware a sítě,
- realizace aktivit
správy a
- dlouhodobý nehmotný
souvisejících se
samosprávy
majetek (software,
zkvalitněním
- organizace pro
licence a knowhow,
implementace
výzkum a šíření
- provozní náklady,
programu
znalostí
- náklady na publicitu
- provozování
neziskové
projektu
stávajícího
organizace
vědeckotechnického
parku nebo
podnikatelského
inkubátoru nebo
centra pro transfer
technologií

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

50 %
0,5-80 mil.
Kč/projekt

03-04/2015

až 100 %
(de minimis)
a) max. 0,5 mil.
Kč/projekt
b) max. 5 mil.
Kč/projekt

2. pol. 2015

25/35/45 %
5-300 mil.
Kč/projekt
1-30 mil. Kč/projekt

2. pol. 2015
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Prioritní
osa

Program

Podporované
aktivity

Realizace nových
podnikatelských
záměrů začínajících
drobných
podnikatelů a malých
a středních podniků

PO 2

PO 2

PO2

Příjemci

- Malé a střední
podniky
mikropodniky

Technologie

Poradenství 1

Marketing

Na co lze získat dotaci

Výše dotace

- dlouhodobý hmotný
majetek - nákup strojů a
zařízení, které nebyly
předmětem odpisu,
včetně nezbytného
software zajišťujícího
jejich
funkčnost.
- dlouhodobý nehmotný
majetek - náklady na
pořízení patentových
licencí

34/45 %
0,5-20 mil.
Kč/projekt

50 %
50-500 Tis. Kč
(MSP) 5-10 mil. Kč
(pro provozovatele
inovační
infastruktury)

Podpora
poradenských služeb a
služeb pro začínající
podniky. Podporovány
budou poradenské
služby pro začínající
MSP (s historií do 3
let) poskytované
provozovateli inovační
infrastruktury jako
jsou podnikatelské
inkubátory,
vědeckotechnické
parky a inovační
centra.

a) Příjemcem
dotace jsou
provozovatelé
inovační
infrastruktury,
jako jsou PI, VTP,
IC
b) Příjemci
podporovaných
poradenských
služeb a služeb
pro MSP jsou
podnikatelské
subjekty MSP

- poradenské a expertní
služby

- služby pro MSP
zaměřené na
mezinárodní
konkurenceschopnost
usnadňující vstup na
zahraniční trhy (účast
na zahraničních
výstavách a veletrzích,
organizace
seminářů/akcí se
zaměřením na
konkrétní
problematiku týkající
se mezinárodní
konkurenceschopnosti

Malé a střední
podniky,
CzechInvest a
CzechTrade /pro
interní projekty/

- pronájem, zřízení a
provoz stánku na
výstavách a
veletrzích v zahraničí,
propagace a doprava
v projektech individuální
účasti na MSP
- marketingové
propagační materiály,
- služby odborných
poradců v projektech
zaměřených na
zvýšení schopnosti
mezinárodní expanze a
posílení
růstu podniků pro nové
rozvojové příležitosti na
zahraničních trzích.

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

03/2015

2. pol. 2015

50 %
0,3 - 150 mil.
Kč/projekt

03/2015
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Prioritní
osa

PO 2

PO 2

PO 2

Program

Podporované
aktivity

Poradenství 2

Sofistikované
poradenské služby
expertů se znalostí
mezinárodního
prostředí (se
specifickou teritoriální
znalostí) a poradenské
služby pro strategické
řízení a management
inovací (mentoring,
koučing, foresight ad.).
Služby zaměřené na
podporu
internacionalizace
zapojováním MSP do
mezinárodních
programů, jako např. v
oblasti výzkumné
spolupráce (Horizont
2020, COSME).

Příjemce dotace
na realizaci
interních projektů
jsou agentury
CzechInvest a
CzechTrade, které
předkládají
návrhy interních
projektů Řídícímu
orgánu OP PIK ke
schválení
Příjemcem
podpory v
interních
projektech
zaměřených na
podporu
poradenských
služeb je MSP

- služby poradenských
50 %
expertů pro strategické
0,5-1 mil.
řízení a
Kč/projekt
management inovací
(mentoring, koučink,
foresight ad.)
- služby poradenských
expertů zaměřené na
podporu
internacionalizace MSP
jejich zapojování do
mezinárodních
programů
- služby související s
realizací projektů
- náklady na administraci
projektů

Projekty, jejichž
realizací dojde k
rekonstrukci
brownfieldu na
podnikatelský objekt:
- regenerace zóny
- rekonstrukce
nájemního objektu
- rekonstrukce
objektu

- Malý a střední
podnik
municipality

- dlouhodobý hmotný
majetek (nákup či úprava
pozemků, nákup,
rekonstrukce,
modernizace, úpravy,
výstavba či odstranění
stavby, inženýrské sítě,
komunikace ke stavbám,
hardware a
sítě, technická zařízení
budov)
- neinvestiční náklady
(služby expertů, studie,
projektová a
inženýrská činnost)

35/45 %
1-50 mil. Kč/projekt

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek (školicí
programy, software
a data)

35/45 %
0,5 - 50 mil.
Kč/projekt

Nemovitosti

Školicí střediska

Příjemci

- výstavba a pořízení
Malý a střední
nových případně
podnik
rekonstrukce
stávajících školících
center,
- modernizace prostor
pro vzdělávání,
- pořízení vybavení
školících prostor
včetně školících
pomůcek, vzdělávacích
programů a práv
duševního vlastnictví,
které jsou nezbytné k
zahájení vzdělávací
činnosti

Na co lze získat dotaci

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

03/2015

03/2015

2. pol. 2015
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Prioritní
osa

PO 3

Program

Podporované
aktivity

Obnovitelné
zdroje energie

Výstavba a
rekonstrukce a
modernizace malých
vodních elektráren,
vyvedení tepla ze
stávajících
bioplynových stanic
pomocí tepelných
rozvodných zařízení do
místa spotřeby,
instalace vzdálené
kogenerační jednotky
využívající bioplyn ze
stávající bioplynové
stanice za účelem
využití užitečného
tepla v soustavě
zásobování teplem či
jiným vysoce
efektivním způsobem;
výstavba a
rekonstrukci zdrojů
tepla a kombinované
výroby elektřiny a
tepla z biomasy a
vyvedení tepla.
Podporována nebude
výstavba či
rekonstrukce
solárních, větrných či
geotermálních zdrojů.

Příjemci

Podnikatelské
subjekty (malé,
střední a
případně velké
podniky).

Na co lze získat dotaci

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek
- ekologické studie

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

30 - 70 %
1- 100 mil. Kč

04/2015

8

Prioritní
osa

Program

Podporované
aktivity

- výstavba a
rekonstrukce a
modernizace malých
vodních elektráren,
- vyvedení tepla ze
stávajících
bioplynových stanic
pomocí tepelných
rozvodných zařízení do
místa spotřeby,
- instalace vzdálené
kogenerační jednotky
využívající bioplyn
- výstavba a
rekonstrukce zdrojů
tepla a kombinované
výroby elektřiny a
tepla z biomasy a
vyvedení tepla

PO 3

Úspory energie

PO 3

- nasazení
automatizovaných
dálkově ovládaných
prvků v distribučních
soustavách,
nasazení
technologických prvků
řízení napětí a
Smart grids I
výběrové osazení
(Distribuční sítě) měření kvality
elektrické energie v
distribučních
soustavách,
řešení lokální bilance
řízením toků výkonu
mezi odběrateli a
provozovatelem
distribuční sítě.

Příjemci

Na co lze získat dotaci

Podnikatelské
subjekty (malé,
střední a
případně velké
podniky); pro
intervence v
oblasti úspor
energie
(zateplování
výrobních a
podnikatelských
objektů,
komplexní řešení
úspor energie)
rovněž
zemědělští
podnikatelé,
podnikatelé v
potravinářství, a
maloobchodní
organizace,
podnikatelé
v oblasti
akvakultury.
Podnikatelské
subjekty
(zejména střední
a velké podniky).

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek
- ekologické studie

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

45 - 70 %
0,5 - 250 mil.
Kč/projekt

04/2015

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek
- ekologické studie

variabilní
1 - 500 mil.
Kč/projekt

4. Q. 2015
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Prioritní
osa

PO 3

PO 3

PO 3

Program

Podporované
aktivity

Nízkouhlíkové
technologie

- zavádění
inovativních
technologií v oblasti
nízkouhlíkové dopravy
(elektromobilita
silničních vozidel),
- pilotní projekty
zavádění technologií
akumulace energie,
- zavádění
nízkouhlíkových
inteligentních
technologií v
budovách,
- zavádění
inovativních
technologií v oblasti
výroby energie z OZE,
- zavádění off grid
systémů,
- zavádění systémů
řízení spotřeby energií,
- zavádění
inovativních
nízkouhlíkatých
technologií v oblasti
zpracování a
využívání druhotných
surovin

- rekonstrukce a
rozvoj soustav
zásobování teplem,
především rozvodných
Úspory energie v
tepelných zařízení
SZT
- zavádění a zvyšování
účinnosti systémů
kombinované výroby
elektřiny a tepla
Výstavba, posílení,
modernizace a
rekonstrukce vedení
Smart grids II
přenosové soustavy a
(Přenosová síť)
transformoven (v
souladu s konceptem
chytrých sítí).

Příjemci

Podnikatelské
subjekty (malé,
střední a
případně velké
podniky).

Na co lze získat dotaci

- dlouhodobý hmotný
majetek
- ekologické studie

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

30 - 70 %
0,5 - 100 mil.
Kč/projekt

4. Q. 2015

Malý, střední
nebo velký
podnik

Podnikatelský
subjekt
(provozovatel
přenosové
soustavy).

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek
- ekologické studie

50 - 80 %
0,5 - 250 mil.
Kč/projekt

- dlouhodobý hmotný
majetek
- dlouhodobý nehmotný
majetek
- ekologické studie

variabilní
1 - 500 mil.
Kč/projekt

2. Q. 2015

4.Q.2015 1.Q.2016
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Prioritní
osa

PO 4

PO 4

Program

Podporované
aktivity

- Modernizace, resp.
rozšiřování stávající
infrastruktury pro
vysokorychlostní
přístup k internetu
využitím optických
prvků
- Zřizování nových sítí
sestávajících z části
nebo plně z optických
vedení pro
Vysokorychlostní
vysokorychlostní
internet
přístup k internetu
umožňující
přenosovou rychlost
alespoň 30 Mbit/s; (u
pevného připojení až
100 Mbit/s),
- Vytváření pasivní
infrastruktury pro
podporu budování sítí
vysokorychlostního
přístupu k internetu
- tvorba nových
sofistikovaných ICT
řešení;
- zřizování a provoz
center sdílených
ICT a sdílené
služeb;
služby
- budování a
modernizace Datových
center

Příjemci

Příjemcem
podpory jsou
podnikatelé v
elektronických
komunikacích
bez ohledu na
velikost.

Na co lze získat dotaci

Výše dotace

Předpokládané
datum vyhlášení
výzvy
(měsíc/rok)

- investiční náklady na
50 - 80 %
vybudování infrastruktury 1 - 200 mil.
Kč/projekt

4. Q. 2015

- podnikatelský
subjekt
zemědělští
podnikatelé

- dlouhodobý hmotný
25/35/45 %
majetek;
max. 200 mil.
- dlouhodobý nehmotný Kč/projekt
majetek (software,
licence, knowhow);
- vybrané provozní
náklady (mzdové náklady,
služby
poradců a expertů, nájem
prostor)

04/2015
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