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    Vážení,

V rámci dalšího kola výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK) byly 15. prosince zveřejněny následující Výzvy:

¢	III. Výzva programu podpory Technologie
¢	Výzva I. programu Obnovitelné zdroje energie
¢	II. Výzva programu podpory Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
¢	Výzva I. programu Služby infrastruktury
¢	Výzva I. programu podpory Spolupráce — Technologické platformy

Níže Vám zasíláme stručné informace k jednotlivým Výzvám a podmínkám pro žadatele:
Asi nejzajímavější je III. Výzva programu podpory Technologie, který otevírá možnosti pro nákup 
strojního a technologického vybavení pro skupinu malých a středních podniků (MSP), tedy podniků 
do 250 zaměstnanců. Výzva je však určena pouze pro vymezené regiony:

www.brainlogistics.cz

OPPIK –  Nová vlna Výzev zveřejněných 15. prosince 2015

Program Technologie – III. Výzva
Příjemce: Malé a střední podniky, které realizují projekty ve vymezených regionech
Podporované aktivity: Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení zejména ve zpracovatelském prů-

myslu ale také dalších oborech dle CZ-NACE kategorizace
Výše dotace: 1 – 30 mil. Kč/projekt
 % dotace: 45 % malé podniky, 35 % střední podniky
Příjem žádostí 4. 1. 2016 – 4. 5. 2016 – jednokolový příjem žádostí

Příjem žádostí o podporu bude uzavřen při dosažení hranice 3 mld. Kč, ale ne dříve než 14 dnů 
po zahájení příjmu žádostí o podporu.

Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč
Regionální vymezení 
realizace projektu:

Obce s rozšířenou působností:
Bílina, Bílovec, Bohumín, Broumov, Bruntál, Bystřice nad Pernštejnem, Česká Třebová, Český 
Těšín, Děčín, Frýdlant, Havířov, Hodonín, Cheb, Chomutov, Jeseník, Kadaň, Karviná, Konice, 
Králíky, Kraslice, Kravaře, Krnov, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Mikulov, Moravská 
Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Nový Bor, Odry, Orlová, Ostrava, 
Ostrov, Podbořany, Přerov, Rumburk, Rýmařov, Sokolov, Stříbro, Svitavy, Šternberk, Šumperk, 
Tanvald, Teplice, Uničov, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Veselí nad Moravou, 
Vítkov, Vsetín, Zábřeh, Znojmo, Žatec

Kraje: Ústecký, Moravskoslezský

Okresy:
Brno-město, Bruntál, Český Krumlov, Děčín, Hodonín, Chomutov, Jeseník, Karlovy Vary, Karvi-
ná, Kladno, Kolín, Kroměříž, Kutná hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, 
Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Příbram, Semily, Sokolov, Šumperk, Teplice, Třebíč, 
Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo
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Informace k dalším Výzvám dle programů podpory:
¢	Výzva I. programu Obnovitelné zdroje energie
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Program Obnovitelné zdroje energie I. Výzva
Příjemce: Cílovou skupinou jsou malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí 

na oblast výroby energie z OZE.
Podporované aktivity: Výstavba nových a rekonstrukce / modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE 

s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu:

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn 
v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do 
místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu 
do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za úče-
lem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobo-
vání tepelnou energií,

b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo 
vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla 
do výměníkové stanice včetně,

d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalova-
ného výkonu).

Výše dotace: 1  – 100 mil. Kč/projekt
 % dotace: až 80 % dle aktivity a) – d)
Příjem žádostí 4. 1. 2016 – 4. 5. 2016 – jednokolový příjem žádostí

V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto 
výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení hra-
nice 0,5 mld. Kč. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace 
na tuto výzvu.

Alokace výzvy: 360 mil. Kč
Regionální vymezení 
realizace projektu:

ČR mimo Hl. město Praha
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Informace k dalším Výzvám dle programů podpory:
¢	II. Výzva programu podpory Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

¢	Výzva I. programu Služby infrastruktury
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Program Inovace II. Výzva - Patent
Příjemce: Malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
Podporované aktivity: Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

¢	Vynálezů/patentů

¢	Ochranných známek

¢	Užitných vzorů

¢	Průmyslových vzorů

Výše dotace: 40 tis. – 1 mil. Kč/projekt
 % dotace: 50 %
Příjem žádostí 4. 1. 2016 – 31. 12. 2017 – jednokolový příjem žádostí

V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto 
výzvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení hra-
nice 0,5 mld. Kč. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace 
na tuto výzvu.

Alokace výzvy: 50 mil. Kč
Regionální vymezení 
realizace projektu:

ČR mimo Hl. město Praha

Program Služby infrastruktury I. Výzva
Příjemce: Podnikatelské subjekty
Podporované aktivity: a) Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis.

b) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro 
společné využívání technologií.

c) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek 
vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Výše dotace: 1–30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
5–300 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

 % dotace: 50 % podnikatelské subjekty / 75 % vzdělávací instituce
Příjem žádostí 4. 1. 2016 – 4. 5. 2016 – jednokolový příjem žádostí

V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto 
výzvu adekvátně navýšit. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % 
alokace na tuto výzvu.

Alokace výzvy: 1,4 mld. Kč
Regionální vymezení 
realizace projektu:

ČR mimo Hl. město Praha
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Informace k dalším Výzvám dle programů podpory:
¢	Výzva I. programu podpory Spolupráce — Technologické platformy
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Program Spolupráce — Technologické platformy I. Výzva
Příjemce: Malé a střední podniky, výzkumné organizace
Podporované aktivity: Podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a sou-

kromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro 
podnikatelskou sféru.

Výše dotace: 0,5 – 500 mil. Kč/projekt
 % dotace: 75%
Příjem žádostí 4. 1. 2016 – 4. 5. 2016 – jednokolový příjem žádostí

V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto vý-
zvu adekvátně navýšit. Řídicí orgán může zastavit příjem plných žádostí o podporu při dosažení 
hranice 250 mil. Kč.

Alokace výzvy: 80 mil. Kč
Regionální vymezení 
realizace projektu:

ČR mimo Hl. město Praha

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat. 

Ing. Kateřina Sirotková, MBA
Brain Logistics, s.r.o.
konzultant
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