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Vážení,
v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám přinášíme 
aktuální informace ke zveřejnění Výzev ke dni 24. října 2016:

II. výzva programu podpory Marketing           
II. výzva programu podpory Nemovitosti           
II. výzva programu podpory Školicí střediska           
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita budování a modernizace datových center
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita tvorba nových IS/ICT řešení
III. výzva programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky      
II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu           
III. výzva programu podpory Spolupráce – Klastry        

¢ Výzvy, jejichž otevření je plánováno na září 2016

 Marketing je tradiční Výzvou Operačního programu. Nabízí podnikům z poměrně širokého 
spektra ekonomických odvětví (vč. Maloobchodu a velkoobchod) možnost využití podpory 
pro účast na zahraničních výstavách a veletrzích.

Program Marketing – Výzva II.
Příjemce: malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

Podporované aktivity:

a) Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních 
účastí na zahraničních výstavách a veletrzích

b) Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující 
vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační 
materiály)

Výše dotace: 0,2 – 5 mil. Kč/projekt
% dotace 50 %
Plné žádosti 7. listopadu 2016 – 31. ledna 2017
Typ Výzvy Kolová
Alokace výzvy: 450 mil. Kč

Způsobilé výdaje

a) Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci 
projektu

b) Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného 
a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem.

c) Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS 
průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

www.brainlogistics.cz
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Program Školicí střediska Výzva II.
Příjemce: malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

Podporované aktivity:

a) Výstavba nových školicích center
b) Rekonstrukce stávajících školicích center
c) Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí 

pomůcky atd.
d) Pořízení vzdělávacích programů

Výše dotace: dotace 0,5 – 5 mil. Kč/projekt
% dotace: 50 %
Plné žádosti: 14. listopad 2016 – 14. únor 2017
Typ Výzvy Kolová
Alokace výzvy: 250 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

a) Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, 
inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se 
stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje 
a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání); 

b) dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data). 
c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Program Nemovitosti Výzva II.
Příjemce: malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců)

Podporované aktivity:

a) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci 
technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu 
typu brownfield na podnikatelský objekt.

b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání 
Výše dotace: 1 – 50 mil. Kč/projekt
% dotace: 45 % malé podniky, 35 % střední podniky 
v 21. listopad 2016 – 21. únor 2017
Typ Výzvy Kolová
Alokace výzvy: 950 mil. Kč

Způsobilé výdaje

a) Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, 
modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace 
ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný 
provoz budovy, technická zařízení budov.

b) Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého 
hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská 
činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

c) Náklady týkající se studie proveditelnosti či projektové dokumentace lze 
podpořit v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze 
v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o podporu.

I. Výzva programu podpory Nemovitosti zaznamenala velmi výrazný převis zájmu nad alokací. 
Proto se očekává díky stejné alokaci velmi rychlé zavření Výzvy.

První Výzva Školicích středisek v rámci OPPIK je omezena pro zejména podniky, které plánují 
vybudování školicího střediska pro technické obory. V rámci Výzvy nelze pořizovat nemovitosti ani 
pozemky, ale lze podpořit stavební úpravy a pořízení vybavení školicího střediska.
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Podpora IT odvětví, možnost také pro start-up podniky. V rámci realizace projektu vzniká povinnost 
vytvořit nová pracovní místa. Např. pro malý podnik 2. Pořízení SW a HW spadá do režimu de minimis.

www.brainlogistics.cz

Program ICT a sdílené služby II. 
Příjemce: Malé a střední podniky; velké podniky. 

Podporované aktivity:

a) 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

b) Zřizování a provoz center sdílených služeb
c) Budování a modernizace datových center

Výše dotace:
Aktivita a): 1 – 50 mil. Kč/projekt
Aktivita b): 1 – 100 mil. Kč/projekt
Aktivita c): 10 – 120 mil. Kč/projekt

% dotace: 45 % malé podniky, 35 % střední podniky, 25 % velké podniky
Plné žádosti: 16. listopad 2016 – 16. únor 2017
Typ Výzvy: Kolová
Alokace výzvy: Aktivita a): 2 mld. Kč, Aktivita b): 700 mil. Kč, Aktivita c): 750 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

Aktivita a): a) Osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), 
nájemné, služby expertů 
b) Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem 
v režimu de minimis.

Aktivita b): a) Osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), 
nájemné, služby expertů.  
b) Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem 
v režimu de minimis. 

Aktivita c): Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, 
software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů (pouze MSP).

Program ICT a sdílené služby III. Výzva 
Příjemce: malé a střední podniky

Podporované aktivity:

a) 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

Výše dotace: 0,5 – 4 mil. Kč/projekt

% dotace: 60 %

Plné žádosti: 16. listopad 2016 – 16. únor 2017
Typ Výzvy: Průběžná
Alokace výzvy: 300 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

a) osobní náklady ve výši min. 50 % všech způsobilých výdajů
b) nájemné,
c) služby poradců a expertů v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 Kč,
d) hardware a software v maximální výši 399 999 Kč a to včetně nezpůsobilých 

výdajů,
e) ostatní výdaje související s projektem
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Klastry umožní podnikům, univerzitám a např. vědecko-výzkumných institucím se spojit 
do synergického sdružení, které umožní akcelerovat vývoj daného odvětví ekonomiky díky investicím 
rozvoje všech členů klastru.

Tento program podpory žadatelům (MSP ve spolupráci např. s univerzitami) umožní zprostředkovat 
praxi pro absolventy vysokých škol v inovativních podnicích.

www.brainlogistics.cz

Program Spolupráce – KLASTRY Výzva II.
Příjemce: malé a střední podniky, výzkumné organizace

Podporované aktivity:
rozvoj klastrů: 
a) kolektivní výzkum,  b) sdílená infrastruktura, 
c) internacionalizace klastru, d)rozvoj klastrové organizace

Výše dotace: 0,5 – 16 mil. Kč/projekt
% dotace: pro a) 45 % malé podniky, 35 % střední podniky; pro b), c) d) max. 50 %
Předběžné žádosti: 7. listopad 2016 – 12. leden 2017
Plné žádosti: 7. únor 2017 – 7. duben 2017
Typ Výzvy: Kolová
Alokace výzvy: 410 mil. Kč

Způsobilé výdaje

Dle aktivity z následujícího výčtu:
a) Mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní 

výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady.
b) Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware 

a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.
c) Cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, 

konference, marketing a propagace, správa zařízení klastru, materiál.

Program Partnerství znalostního transferu Výzva II.
Příjemce: malé a střední podniky, výzkumné organizace

Podporované aktivity:

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem 
a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem 
transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá 
přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského 
či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného 
expertního pracoviště.

Výše dotace: 0,5 – 3,5 mil. Kč/projekt
% dotace: max. 70 %
Plné žádosti: 7. listopad 2016 – 7. únor 2017
Typ Výzvy: Kolová
Alokace výzvy: 280 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

a) pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, 
cestovné,

b) pro znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, 
služby expertů, přístup k informacím, databázím
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Všeobecnými podmínkami jsou tyto:

¢ Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti, pouze realizace projektu)

¢ Financování ex-post na konci etap nebo na konci realizace projektu

¢ Doba udržitelnosti projektu 5 let po skončení realizace 
(výjimka u ICT a sdílené služby pro MSP)

¢ Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období 
(výjimka u ICT a sdílené služby pro MSP)

¢ Nebudou podporovány projekty směřující do cestovního ruchu

www.brainlogistics.cz

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat, prvotní konzultace  
Vašich možnosti je bezplatná.

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


