
Inovace

Program Inovace je určen podnikům 
všech velikostí z oborů podnikání: zpra
covatelský průmysl, technologie, věda 
a výzkum. Dotace ve výši 1 až 200 mil. 
Kč bude poskytnuta na podporu poříze
ní nových výrobních technologií, vč. ne
zbytného nehmotného majetku a inves
tic do nemovitostí. Podpora slouží k za
vedení nově vyvinutých či inovovaných 
produktů a procesů do výroby a na trh. 
Podporovány budou následující aktivity:

	produktová inovace – podpora zavá
dění nových či inovovaných produktů 
do procesu výroby a na trh, zejména 
v high tech oborech a v rámci inovace 
vyšších řádů

	procesní inovace – zvýšení efektiv
nosti výroby

	organizační inovace – zavádění no
vých informačních systémů integrují
cích a autamatizujících procesy uvnitř 
firmy zejména propojení výzkumu, vý
voje, inovací a výroby 

	marketingové inovace – zavedení 
nových prodejních kanálů, otevření 
nových trhů, zvýšení prodejů produk
tů díky významné změně v designu či 
lepšího adresování potřeb zákazníka

	ochrana duševního vlastnictví 
v podnicích, včetně pilotních projektů 
moderních metod ošetření duševního 
vlastnictví

Projekt musí mít návaznost na výzkum 
a vývoj. Výše dotace činí 45 % způsobi
lých výdajů pro malé podniky (do 49 za
městnanců) ), 35 % pro střední podniky 
(50 – 249 zaměstnanců) a 25 % pro vel-
ké podniky (250 a více zaměstnanců).

Potenciál

Program Potenciál je určen podnikům 
všech velikostí z oborů podnikání: zpra
covatelský průmysl, technologie, věda 
a výzkum. Dotace ve výši 2 až 150 mil. 
Kč bude poskytnuta na podporu poříze
ní výzkumného a vývojového vybavení. 
Cílem programu je podpora vytvoření 
kvalitního zázemí podniků pro realizaci 
výzkumných, vývojových a inovačních 
aktivit a také navázání bližší spoluprá
ce s výzkumnými a vývojovými organi
zacemi. Podporováno bude založení, 
rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj 
vývojových center, oddělení a pracovišť, 
kde bude realizován průmyslový výzkum 
a vývoj směřující k inovaci produktů. Tím 
se rozumí řada investic od laboratoří 
přes vývojové dílny a stroje nezbytné 
pro sestrojení či zkoušky prototypů 
až po konstrukční kanceláře.
Všechny firmy bez ohledu na jejich ve
likost mají možnost nyní získat dotaci 
ve výši až 50 %. Dotace je ale spojena 
s povinností umožnit za transparentních 
podmínek přístup k infrastruktuře více 
uživatelům. Příjemce dotace tak bude 
povinen zveřejnit ve své webové prezen
taci ceník definující podmínky, za kterých 
lze v případě volné kapacity poskytnout 
přístup k dotovaným technologiím jiným 
subjektům. Jedná se sice o poměrně 
kontroverzní povinnost, v praxi ale zřej
mě bude těžko „vynutitelná“. Své důsled
ky má však tato povinnost při podávání 
žádosti o dotaci. K ní totiž bude nutné 
přiložit průzkum, ze kterého vyplyne, 
zda se v regionu nachází obdobná 
výzkumná kapacita.

Nemovitosti

Primárním cílem programu Nemovitosti 
je podpořit rozvoj podnikatelských ne
movitostí, jako např. rekonstrukce vý

robní haly, technologická a výzkumná 
centra či centra strategických služeb. 
Je určen pro malé a střední podniky 
z oborů podnikání: těžba a dobývání, 
zpracovatelský průmysl, stavebnictví, 
IT a telekomunikace, obchod a služby, 
jiné. Dotace ve výši 1 až 200 mil. Kč 
bude poskytnuta na následující aktivity:

	rekonstrukce objektu – moderniza
ce výrobních provozů a rekonstrukce 
stávající zastaralé infrastruktury s důra
zem na energetickou náročnost

	revitalizace plochy pro vlastní pod-
nikání – projekt regenerace pozem
ku pro vlastní podnikatelské účely

Podporována nebude výstavba objek
tu nebo výstavba zóny jakožto novostav
ba tzv. na zelené louce.
Dotace se vztahuje na přípravu podni
katelské zóny, zhotovení projektové do
kumentace, projektovou a inženýrskou 
činnost, na nákup či úpravu pozemků, 
přípravu území (terénní úpravy, demoli
ce,…), rekonstrukce objektů, moderni
zaci a úpravy, na odstranění nevyužitých 
staveb, inženýrské sítě a komunikace, 
hardware a sítě, technické zařízení budov.
Výše dotace činí 45 % způsobilých vý
dajů pro malé podniky a 35 % pro 
střední podniky.

Školicí střediska

Cílem programu Školicí střediska je vy
tvořit a zlepšit technické zázemí podni
katelského sektoru pro vzdělávání. Je ur
čen pro malé a střední firmy a umožňuje 
získat dotaci ve výši 50 % způsobilých 
nákladů. Nicméně jedná se o podporu 
v režimu de minimis (omezení dotací pro 
podnikatele na 200 tis. euro během tří 
let napříč různými programy podpory).
Jako jeden z mála programů dotují Školicí 
střediska novostavby, ale podporována 
je samozřejmě i varianta rekonstrukce 
objektu. V první výzvě nebude možné 
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Dotace z nových programů OPPIK

Od	 1.	 června	 2015	 je	 možné	 žádat	 o	 finanční	 podporu	 z	 nových	 dotačních	 programů	 v	 rámci	
Operačního	programu	podnikání	a	inovace	pro	konkurenceschopnost	(OPPIK)	pro	období	2014–2020.	
Ty	nejdůležitější	informace	týkající	se	aktuálních	výzev	u	jednotlivých	programů	jsme	pro	vás	shrnuli	
do	následujícího	přehledu.

Z	podkladů	OPPIK	zpracoval:	Radomír	Čapka
Kontakt:	radomir.capka@gmail.com
Foto:	archiv	autora
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získat dotaci na nákup nemovitostí či bu
dov. Ať již se stavebními pracemi nebo 
bez nich, je v programu možné získat 
dotaci na vybavení školicích prostor, 
čímž se rozumí dlouhodobý majetek 
nezbytný pro školení – typicky se jedná 
o nábytek, prezentační techniku, hard
ware a software pro školené i školitele. 
Předmětem projektu nemusí být pouze 
celá budova, zcela běžné jsou projekty 
vztahující se např. k jedné místnosti.
Dotaci lze získat také na služby lek-
torů, kde mohou střední podniky čerpat 
podporu až 200 tis. Kč a malé podniky 
až 100 tis. Kč.
Výše dotace na jeden projekt je 500 
tis. až 5 mil. Kč.
Původní pravidlo, že objekt musí být 
vytížen minimálně 30 % pracovních dní 
v roce, je nyní doplněno o definici „vytí
ženosti“. Za vytížený den se považuje ta
kový, kdy je kapacita školicího střediska 
naplněna alespoň z 50 % a čistá doba 
školení dosahuje alespoň 180 minut.

Technologie

Program Technologie částečně nava
zuje na program Rozvoj, který v obdo
bí 2007–2013 dopomohl řadě firem 
k novým výrobním strojům a zařízením. 
Je však mnohem selektivnější než jeho 
předchůdce. Evropské dotace přispě
jí především začínajícím podnikům. 
Podle textu první výzvy k podávání žádosti 
se jedná o firmy mladší tří let či fyzické 
osoby – podnikatele, kteří jsou ekono
micky činní méně než tři roky. O příspě
vek však mohou žádat i starší subjekty, 
pokud ovšem měly na tři roky přerušenu 
svoji činnost a nyní ji chtějí obnovit.
O dotaci v první výzvě se mohou ucházet 
pouze mikropodniky, tj. podniky do 
10 zaměstnanců. V dalších výzvách 
se počítá s rozšířením okruhu uchazečů 
o malé a střední firmy do 250 zaměst
nanců. Podle posledních informací 
se do budoucna, snad už na podzim 
letošního roku, počítá se změkčením 
parametru maximální délky existence 
podniku. Mohly by žádat i pětileté firmy.
Výraznou výhodu programu Technologie 
v porovnání s předchozím Rozvojem 
představuje rozšíření okruhu příjemců 
dle jejich ekonomické činnosti. Na do-
taci ve výši 45 % tak dosáhnou nejen 
průmyslové podniky, ale i stavební firmy, 
IT společnosti nebo podniky speciali
zující se na obchod. V aktuální výzvě je 
výše dotace limitována částkou 225 
tis. Kč, což znamená, že se peníze roz
dělí mezi doopravdy malé investiční zá
měry. Výhodou je, že příjemce nebude 

muset realizovat složité výběrové ří-
zení, které se řídí komplexními pravidly 
poskytovatele dotace.
Podává se jen Plná žádost se zjedno
dušenou strukturou Podnikatelského 
záměru, odpadá tedy krok předběžné 
registrace. Projekt může být realizován 
ihned po podání žádosti, před tím může 
žadatel provést zjednodušený interní vý
běr dodavatele (srovnat alespoň tři na
bídky), smlouvu ovšem může podepsat 
až po podání žádosti.
Lze očekávat, že se vyhodnocení žádostí 
v této první výzvě protáhne. Žadatelé bu
dou čekat nejméně půl roku. Po pořízení 
investice a schválení projektu minister
stvem podá příjemce žádost o propla
cení prostředků, dotace je tedy posky-
tována zpětně ve výši 45 % z reálně 
vynaložených nákladů na pořízení 
technologie. Příjemce dotace musí vlast
nit a využívat pořízená zařízení po dobu 
5 let od ukončení projektu.

Marketing

Stejně jako v minulém dotačním období 
pomáhá program Marketing především 
s prezentací českých firem na zahranič
ních veletrzích a výstavách. Nabízí malým 
a středním podnikům (do 250 zaměst
nanců), fyzickým i právnickým osobám 
dotaci pokrývající 50 % nákladů sou
visejících s účastí podniků a prezentací 
jejich výrobků na veletrzích a výstavách 
pořádaných mimo Českou republiku.
Financovat lze:

	pronájem, zřízení a provoz stánku 
na výstavách a veletrzích včetně slu
žeb spojených s provozem stánku, 
které se hradí organizátorovi či zho
toviteli stánku

	dopravu vystavovaných exponátů, 
stánku a jeho vybavení na veletrh a vý
stavu a zpět, včetně balného a mani
pulace zajišťované externím dodava
telem

	marketingové propagační materiály 
určené výhradně pro veletrh či výsta
vu

Jedná se o náklady placené třetí stra-
ně (na fakturu), které jsou spojeny s kon
krétním veletrhem nebo výstavou. Nelze 
tedy dotovat PR, reklamu a marketingové 
materiály určené obecně pro zahraniční 
pobočky, či obchodní partnery.
Dotaci, stejně jako u většiny ostatních 
programů, může získat podnikatel se síd
lem mimo hl. m. Prahu nebo ten, který 
disponuje provozovnou mimo metropoli, 
kde je realizována ekonomická činnost, 
k níž se účast na veletrhu či výstavě vzta
huje. Tato činnost musí spadat přede
vším do oblastí průmyslu, IT a stavebnic
tví. Nově je možné podporovat i obchod.
Jak bylo uvedeno, míra dotace dosahuje 
50 % z reálně vynaložených nákladů, ab
solutní rozpětí začíná na 200 tis. a končí 
na 5 mil. Kč. V rámci jednoho projektu 
je možné během tří let navštívit 15 zahra
ničních akcí (5 za rok), přičemž dotace 
na dopravu exponátů na jednu akci činí 
maximálně 150 tis. Kč a na návrh a výro
bu marketingových materiálů pro jednu 
akci nanejvýš 50 tis. Kč.

Úspory energie

S rozpočtem ve výši 20 mld. Kč je 
program Úspory energie jedním z klíčo
vých programů celého OPPIK. Program 
je zaměřený na podporu investic cílí
cích na snížení energetické náročnosti 
podnikatelského sektoru. Navazuje na 
hojně využívaný program Ekoenergie, 
jenž v minulých letech pomáhal tuzem
ským firmám ve dvou hlavních oblastech 
– energetických úsporách a obnovi-
telných zdrojích. V novém dotačním 
období 2014–2020 byly od sebe tyto 
aktivity odděleny a každá spadá pod ne
závislý program podpory s vlastní alokací. 
Program Úspory energie bude rozdělo
vat dotace od 500 tis. do 250 mil. Kč.  



Míra podpory činí 50 % způsobilých 
nákladů pro malé podniky, 40 % pro 
střední podniky a 30 % pro velké pod-
niky. Program nově počítá i s družstvy 
a zemědělskými podnikateli. Dotace tedy 
podpoří projekty realizované v následují
cích odvětvích: zpracovatelský průmysl, 
zemědělství, těžba a dobývání, výroba 
a rozvod energie, zásobování vodou, 
nakládání s odpady, sanace, stavebnic
tví, velkoobchod, maloobchod, doprava 
a skladování, informační a komunikační 
technologie, správa a pronájem nemo
vitostí, vzdělávání, zdravotní a sociální 
péče, vědecké a technické činnosti, 
administrativa a podpůrné činnosti jako 
cestovní ruch, zaměstnanost nebo bez
pečnost.
Oproti minulému období byly rozšířeny 
i podporované činnosti. Bude tedy 
možné dotovat i nákup obnovitelných 
zdrojů energie pro vlastní firemní spotře
bu. Velkou změnou je i podpora moder
nizace soustav osvětlení budov a průmys

lových areálů. Obě zmíněné aktivity, poří
zení fotovoltaického systému pro vlastní 
spotřebu či vysoce efektivního osvětlení, 
bude možné uskutečnit, jen pokud budou 
sou částí komplexního projektu zahrnují
cího i další energeticky účinná opatření.
Během první výzvy rozdělí Ministerstvo 
průmyslu a obchodu rovnou 5 mld. Kč. 
Úředníci však stanovili některá omezení: 

	Ačkoli na dotaci dosáhnou i velké 
podniky, celkem si velké firmy mohou 
rozdělit nanejvýš 40 % alokace výzvy

	Při snižování energetické náročnosti vý
roby a technologických procesů nesmí 
nová zařízení překročit dvojnásobek 
původní kapacity. Nahrazené zařízení 
navíc nesmí být nadále využíváno

	Projekty, které dosáhnou vnitřního vý
nosového procenta vyššího než 15 %, 
nebude možné podpořit dotací, ale 
tzv. finančními nástroji (úvěry, záruky)

	Pokud si investice žádá posouzení 
v územním a stavebním řízení, musí být 
veškerá rozhodnutí doložena už při po

dání plné žádosti (územní rozhodnutí 
s právní mocí, územní souhlas, účinná 
veřejnoprávní smlouva, stavební po
volení, kladné vyjádření stavebního 
úřadu k ohlášení stavby aj.)

Partnerství znalostního 
transferu (PZT)

Hlavním cílem programu PZT je podpořit 
rozvoj oboustranně prospěšné spolu
práce mezi podnikatelskou sférou a výz
kumnými organizacemi. Do roku 2020 je 
na tento typ projektů přichystáno přibliž
ně 1,1 mld. Kč. Týká se malých a střed
ních podniků především ze zpracovatel
ského průmyslu a vědeckovýzkumných 
pracovišť. Dotace ve výši 500 tis. až 
4 mil. Kč bude poskytnuta na vytvoření 
partnerství mezi podnikem a výzkumnou 
organizací za účelem transferu znalostí, 
souvisejících technologií a dovedností, 
ke kterým podnik nemá přístup. Projekt 
musí být realizovaný mimo území hl. m. 
Prahy. Dotace se vztahuje na:

	osobní náklady pracovníků podílejí
cích se na realizaci projektu 

	na služby partnerské organizace po
skytované podniku za účelem splnění 
cílů projektu 

	na přístup k informacím a databázím 
	na služby expertů, semináře a work
shopy 

	na režijní náklady
Intenzita podpory může v režimu de mi
nimis dosáhnout až 70 %.

Spolupráce

Program Spolupráce rozvíjí inovační 
sítě – klastry, technologické platformy 
a další typy kooperačních sítí. Jedná se 
o nástroje ke zintenzivnění společných 
výzkumných, vývojových a inovačních 
aktivit podnikatelských subjektů a vý
zkumné sféry. Program Spolupráce 
mezi uchazeče do roku 2020 rozdělí 
přibližně 1,9 mld. Kč. Je určen malým 
a středním podnikům z oborů podnikání: 
zpracovatelský průmysl, technologie, 
věda a výzkum, vzdělávání. Dotace ve 
výši 500 tis. až 80 mil. Kč bude po
skytnuta na podporu vytváření klastrů 
a technologických platforem. Min. počet 
partnerů je předpokládán v rozsahu 3–4 
malých a středních podniků, účast dal
ších partnerských subjektů a organizací 
není omezena. Další podmínky budou 
stanoveny v jednotlivých výzvách.
Podrobné informace k jednotlivým pro
gramům a k aktuálním výzvám najdete 
na portálu OPPIK www.oppik.cz/do-
tacni-programy.
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Program Předběžné žádosti Plné žádosti Alokace

Inovace červen – listopad září – leden 4 mld. Kč

Potenciál červen – srpen září – listopad 1,5 mld. Kč

Nemovitosti červen – srpen září – leden 1,5 mld. Kč

Školicí střediska červen – srpen září – listopad 500 mil. Kč

Technologie – červen – říjen 250 mil. Kč

Marketing – červen – listopad 300 mil. Kč

Úspory energie červen – srpen září – leden 5 mld. Kč

PZT červen – srpen září – listopad 300 mil. Kč

Spolupráce červen – srpen září – listopad 500 mil. Kč

Tabulka: Harmonogram podávání žádostí



 

 

Kontaktní lepidlo CON4S

Praktické a efektní!
Zásadní pro práci každého truhláře!

  Vlastnosti
• silně spojuje lepené plochy
• je neobvykle rychlé v akci
• univerzální použití v truhlářství
• odolné vůči vysokým teplotám až do 90 ° C
• vodotěsné
• vysoce účinné
• bezbarvé, a nemá vliv na barvu materiálů, které mají být spojeny
• doba uschování jeden rok od data výroby

  Aplikace
• ideální pro lepení hran nábytkových desek, nábytku, čalounění, gumy,
   korku, koberců a jiných podobných materiálů (vyjma měkkého PVC).
   K čištění povrchu od lepidla může být použit Absorfen Strong®.

    Výhody
• výjimečná trvanlivost 
• pohodlné balení
• přesná aplikace pomocí trysky s nastavitelnou šířkou proudu lepidla
• univerzálnost
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DŘEVOMATERIÁL s.r.o. 
Orlická kasárna 738
564 01 Žamberk

tel.: +420 465 611 611
modrá linka:  844 333 003
objednavky@drevomaterial.cz www.drevomaterial.cz
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