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OP PIK 2014 - 2020
Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a 
využívání nových forem podpory

Alokace 4, 3 mld. EUR

Regionální míra podpory (%): 25/ 35/ 45 (dle velikosti podniku)

De minimis: 
 hranice 200 000 EUR zůstává, 

 nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky

Forma podpory:
 Dotace

 Finanční nástroje (úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování 
(ekvitní), kombinace úvěru/záruky s grantem - např. forma odpuštění části 
splátek po splnění závazného ukazatele, finančního příspěvku apod.)

 Kombinace dotací a finančních nástrojů



Veřejná podpora – Rámec pro státní podporu ve VaVaI

Typ podpory Malý podnik Střední podnik Velký podnik

Základní výzkum 100 % 100 % 100 %

Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 %

Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 %

Studie proveditelnosti 70 % 60 % 50 %

Výstavba či modernizace 
výzkumné infrastruktury

50 % 50 % 50 %

Inovace pro MSP 50 % 50 % -

Procesní či organizační 
inovace

50 % 50 % 15 %

Podpora inovačních 
klastrů

50 % 50 % 50 %



Programy podpory OP PIK



Programy podpory OP PIK
Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Inovace Technologie OZE Vysokorychlostní 
internet

Potenciál Progres Úspory energie ICT a sdílené služby

Pre-commercial
public procurement

Poradenství 1 (pro 
začínající podniky)

Smart grids I. 
(Distribuční sítě)

Proof-of-concept Rizikový kapitál Nízkouhlíkové 
technologie

Aplikovaný výzkum 
(TIP2)

Poradenství 2 Úspory energie v 
SZT

Partnerství 
znalostního transferu

Marketing Smart grids II. 
(Přenosové sítě)

Spolupráce Nemovitosti

Služby infrastruktury Školicí střediska

Inovační vouchery



Inovace

*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

*dlouhodobý hmotný majetek

*dlouhodobý nehmotný majetek

*provozní náklady

*náklady na publicitu projektu

1 – 150 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory

25/35/45 %

(čl. 14 GBER - reg. 
mapa)

398 653 670 EUR

(29,5 % na PO 1)

podniky, organizace pro 
výzkum a šíření znalostí (dle 
Rámce pro státní podporu 
Výzkumu, vývoje a inovací) 

a fyzické osoby



Potenciál
*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 

*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)

3 – 200 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory

50 %

(čl. 26 GBER-Investiční 
podpora na výzkumnou 

infrastrukturu)

197 326 836 EUR

(14,75 % na PO 1)

podniky



Inovační vouchery

*nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti 
inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí 

*podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti 
zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních 
voucherů 

*externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření 
znalostí (měření, apod.)

*osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelé 
inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod.

80 – 500 tis. Kč 
na projekt

Intenzita podpory

až 100 %

(de minimis)

13 987 240 EUR

(1,05 % na PO 1)

podniky, podnikatelská 
seskupení, orgány státní 

správy a
samosprávy organizace pro 
výzkum a šíření znalostí (dle 
Rámce pro státní podporu 

Výzkumu, vývoje a inovací), 
neziskové organizace



Technologie

*realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných 
podnikatelů a malých a středních podniků

*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

0,5 – 20 mil. 
Kč  na projekt 

Intenzita podpory

35/45 %

(čl. 14 GBER - reg. 
mapa)

220 795 917 EUR

(24,75 % na PO 2)

Mikropodniky
malé a 
střední 
podniky



Progres

*realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a 
rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů 
prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, 
pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu pro 
zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti)

1 - 100 mil. Kč na projekt

Intenzita podpory

35/45 %

(čl. 14 GBER - reg. mapa)

306 965 297 EUR

(34,41 % na PO 2)

Mikropodniky, malé a 
střední podniky



Rizikový kapitál

*scouting

*exit - podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale

* kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj 
podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo 
replacement kapitál

* projekty následných investic v dalších kolech financování

Max. 10 mil. Kč na projekt

Intenzita podpory

50 – 80 % 

(čl. 21 GBER - podpora 
rizikového financování)

73 034 703 EUR

(8,19 % na PO 2)

Mikropodniky, malé a 
střední podniky



Poradenství 2

*sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a 
strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.)

*služby poradenských expertů pro strategické řízení a 
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 

0,5 – 1 mil. Kč

na projekt 

Intenzita podpory

50 %

(čl. 18 GBER - podpora 
na poradenské sužby 

ve prospěch MSP)

13 379 794 EUR

(1,5 % na PO 2)

MSP, 

Agentura pro podporu
podnikání a investic 
CzechInvest, Česká 
agentura na podporu 
obchodu CzechTrade
(koneční příjemci –

MSP)



Marketing

*služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost 
usnadňující vstup na zahraniční trhy 

*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. 

0,3 – 150 mil. Kč

na projekt 

Intenzita podpory

50 %

(čl. 19 GBER - Podpora na 
účast MSP na veletrzích)

43 160 626 EUR

(4,84 % na PO 2)

MSP, 

Agentura pro podporu
podnikání a investic 
CzechInvest, Česká 
agentura na podporu 
obchodu CzechTrade
(koneční příjemci –

MSP)



Nemovitosti
Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt

*regenerace zóny 

*rekonstrukce nájemního objektu 

*rekonstrukce objektu

*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)

1 – 50 mil. Kč 

na projekt

Intenzita podpory

35/45 %

(čl. 14 GBER – reg. mapa)

141 566 854 EUR

(15,87 % na PO 2)

Malé a střední podniky, 
municipality



Školicí střediska
*výstavba a pořízení nových případně 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

* Při použití křížového financování i náklady na školení

*dlouhodobý hmotný majetek 

*dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software 
a data)

0,5 - 50 mil. Kč 
na projekt

Režim de minimis (50%)

Křížové financování 
(70%)

84 594 827 EUR

(9,48 % na PO 2)

Malé a střední 
podniky



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 

*výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla 
z biomasy a vyvedení tepla

*dlouhodobý hmotný majetek

*dlouhodobý nehmotný majetek

*ekologické studie

1 – 100 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory

30 - 70 %

(čl. 41, 46, 49 GBER)

53 519 176 EUR

(4,4 % na PO 3)

podniky



Úspory energie

*modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla

*zavádění a modernizace systémů měření a regulace,

*zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,

*využití odpadní energie ve výrobních procesech

*zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, 

*instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,

*instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a 
tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

*dlouhodobý hmotný majetek

*dlouhodobý nehmotný majetek

*ekologické studie

0,5 – 250 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory

45 - 70 %

(čl. 41, 46, 49 GBER)

746 247 226 EUR

(61,31 % na PO 3)

podniky



Vysokorychlostní internet

*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 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 

*investiční náklady na vybudování infrastruktury

1 – 200 mil. Kč 
na projekt

Intenzita podpory

50 - 80 %

(čl. 52 GBER - Podpora na 
širokopásmovou 

infrastrukturu)

521 380 364 EUR

(70,11 % na PO 4)

FO nebo PO podnikající 
v oblasti elektronických 

komunikací



ICT a sdílené služby

*tvorba nových sofistikovaných ICT řešení;

*zřizování a provoz center sdílených služeb;

*budování a modernizace Datových center

*dlouhodobý hmotný majetek;

*dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know-
how);

*vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby 
poradců a expertů, nájem prostor)

Max. 200 mil. 
Kč na projekt

Intenzita podpory

25/35/45 %

(čl. 14 GBER – reg. 
mapa)

222 277 225 EUR

(29,89 % na PO 4)

podniky



Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Březen 2015 Inovace

Potenciál

Technologie

Marketing

Poradenství 2

Nemovitosti

Duben 2015 Obnovitelné zdroje energie

Úspory energie

ICT a sdílené služby

2. pol. 2015 Inovační vouchery

Školicí střediska

4. Q. 2015 Vysokorychlostní internet

Zdroj: CzechInvest, 2015



Děkuji za pozornost.
Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj 

E-mail: brno@czechinvest.org

Tel.: 543 422 780 - 786

www.czechinvest.org




