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1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
1.1. Program Potenciál (vybavení R&D centra)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál
Podporované aktivity:
•
•

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,
vybrané provozní náklady centra – jen pro malé a střední podniky

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů (bez ohledu na velikost žadatele)

1.2. Program Aplikace (realizace průmyslového výzkumu a vývoje)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace
Podporované aktivity:
•

investiční a provozní náklady na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – mzdy
zaměstnanců v R&D, náklady na potřebné nástroje a přístroje, náklady na smluvní výzkum, pořízení
patentů a licencí, náklady režijní povahy

Míra dotace:
•
•

pro průmyslový výzkum: 50 % (v případě spolupráce v konsorciu 65 %) pro velký podnik, 60 % pro
střední podnik (v konsorciu 75 %), 70 % pro malý podnik 1 (v konsorciu 80 %)
pro experimentální vývoj: 25 % (v případě spolupráce v konsorciu 40 %) pro velký podnik, 35 % pro
střední podnik (v konsorciu 50 %), 45 % pro malý podnik (v konsorciu 60 %)

1.3. Program Inovace (podpora inovativní výroby)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace
Podporované aktivity:
•
•
•

•

inovace výrobku – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
inovace výrobního procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
organizační inovace2 – zavedení nových metod organizace firemních procesů díky zavádění nových
informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na
propojení VaV aktivit, inovací a výroby
marketingová inovace2 – zvýšení prodeje výrobků a služeb díky změny v designu produktu nebo balení,
lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

Míra dotace: 25 % pro velký podnik, 35 % pro střední podnik, 45 % pro malý podnik

1.4. Program Technologie (technologické vybavení pro začínající MSP)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie
Podporované aktivity:
•

1
2

podpora podnikatelských záměrů malých a středních podniků na pořízení nových strojů,
technologických zařízení a vybavení
Definice malých, středních a velkých podniků: http://www.czechinvest.org/definice-msp
Může být zahrnuta pouze doplňkově = pokud projekt obsahuje inovaci výrobku či výrobního procesu
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Míra dotace: 35 % pro střední podnik, 45 % pro malý podnik; velké podniky nemají na dotaci nárok

1.5. Program Marketing (marketingové aktivity v zahraničí)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing
Podporované aktivity:
•
•

Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účastí na zahraničních výstavách a
veletrzích
Podpůrné služby usnadňující vstup MSP na zahraniční trhy: doprava exponátů a marketingové
propagační materiály

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů pro MSP; velké podniky nemají na dotaci nárok

1.6. Program Nemovitosti (rekonstrukce objektu k podnikání)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti
Podporované aktivity:
•
•

modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce
objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních
staveb a výstavby novostaveb

Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:
•

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – realizací projektu vzniknou investičně
připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo ke zvýšení kvality nebo
využitelnosti ploch stávajících

•

Projekt rekonstrukce objektu – realizací projektu dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího
objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění podporovaných činností

Míra dotace: 35 % pro střední podnik, 45 % pro malý podnik; velké podniky nemají na dotaci nárok

1.7. Program Školicí střediska (výstavba/rekonstrukce školicího centra)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopn., program Školicí střediska
Podporované aktivity:
•
•
•
•

výstavba nových školicích center nebo rekonstrukce stávajících školicích center
pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
pořízení vzdělávacích programů
doplňkově podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku

Míra dotace: 50 % způsobilých výdajů pro MSP; velké podniky nemají na dotaci nárok

1.8. Program Obnovitelné zdroje energie (OZE a maximalizace jeho využití)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program OZE
Podporované aktivity:
•

výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení
tepla
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výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
vyvedení tepla z bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn z bioplynové stanice za účelem využití
užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem

Míra dotace: 50 % pro velký podnik, 60 % pro střední podnik, 70 % pro malý podnik

1.9. Program Úspory energie (podpora energetické účinnosti a úspor)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie
Podporované aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách pro zvýšení účinnosti
zavádění a modernizace systémů měření a regulace
modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů za vysoce účinné (např. LED)
realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
využití odpadní energie ve výrobních procesech
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických
procesů
instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a FVE)
instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
s ohledem na jeho provozní podmínky

Míra dotace: 30 % pro velký podnik, 40 % pro střední podnik, 50 % pro malý podnik

1.10. Program Nízkouhlíkové energie (zelené inovace v dopravě, výrobě či
budovách)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nízkouhlíkové technologie
Podporované aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita)
pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny v inteligentních
sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkovýchtechnologií)
zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE
do budov, aplikace energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin)
zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE (např. využití biometanu),
zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách)
zavádění systémů řízení spotřeby energií
zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných
surovin
zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití (např. z
použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů)
zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné
druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny)
zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně
náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami

Míra dotace: 50 % pro velký podnik, 60 % pro střední podnik, 70 % pro malý podnik
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1.11. Program ICT a sdílené služby (nový SW či centrum dat/sdílených služeb)
Dotační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby
Podporované aktivity:
•

•
•

tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v
oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v
oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
zřizování a provoz center sdílených služeb
budování a modernizace datových center

Míra dotace: 25 % pro velký podnik, 35 % pro střední podnik, 45 % pro malý podnik

2. Operační program Životní prostředí
2.1. Snížení emisí znečišťujících látek v ovzduší
Dotační program: OP Životní prostředí, specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek
Podporované aktivity:
•
•
•
•

náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX,
SO2, NH3 a VOC
pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a
úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC
pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení)

Míra dotace: záleží na typu projektu, max. 55 % pro velký podnik, 65 % pro střední podnik, 75 % pro malý
podnik

2.2. Prevence vzniku odpadů
Dotační program: OP Životní prostředí, specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů
Podporované aktivity:
•

předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů, příklady:
o podpora realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství
produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady
daného podniku
o budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. nábytek, textil, BRKO)
o zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u
občanů, tzv. ode dveří ke dveřím)

Míra dotace: záleží na typu projektu, ale až 55 % pro velký podnik, 65 % pro střední podnik, 75 % pro malý
podnik
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2.3. Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů
Dotační program: OP Životní prostředí, specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů
Podporované aktivity:
•

•
•
•

výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a
separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a
podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických
odpadů (vyjma skládkování)

Míra dotace: záleží na typu projektu, ale až 55 % pro velký podnik, 65 % pro střední podnik, 75 % pro malý
podnik

3. Operační program Zaměstnanost 3
3.1. Podnikové vzdělávání
Dotační program: OP Zaměstnanost, výzva číslo 61 a 62
Podporované aktivity:
•

profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli pro stávající zaměstnance i pro
potenciální nové zaměstnance zaměřené na odborné i klíčové kompetence, např.:
o IT kurzy (základní i odborné)
o měkké a manažerské dovednosti
o jazykové vzdělávání
o účetní a ekonomické kurzy
o technické a jiné odborné vzdělávání

Míra dotace:
•

maximálně 85 % pro všechny podniky bez ohledu na velikost

3

Kromě projektů vzdělávání zaměstnanců je z OP Zaměstnanost možno financovat i výměnné stáže, podpora práce z domova,
mateřské školky pro děti zaměstnanců, genderové audity,…

STRANA 6

