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Služby CzechInvestu

- CI posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky

- Informuje o možnostech podpory MSP

- Administruje dotační programy v OP PIK

- Spravuje databázi podnikatelských nemovitostí, českých 

dodavatelských firem

- Pomáhá při realizaci investičních projektů

- Zprostředkovává státní investiční podporu

- Stará se o stávající zahraniční investory, podporuje nové investice

Veškeré činnosti CzechInvestu jsou poskytovány zdarma!
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Činnosti regionálních kanceláří

Implementace strukturálních fondů:

-konzultace podnikatelských záměrů, poradenství pro žadatele všech etapách života projektu

-semináře MS14+, Pravidla pro výběr dodavatelů, nové výzvy

-účast na monitorovacích návštěvách u žadatelů

Podpora investic:

- jednání se státní správou a samosprávou (ÚP, MŠMT, Celní úřad…) 

-spolupráce při přípravě nabídek nemovitostí pro investory a vytipování vhodné lokality

-zajištění návštěv investorů

-pomoc při přípravě podkladů pro jednání s investorem

-kompletní a ucelený servis připravený na klíč investorovi

- IPO

Rozvoj podnikatelských nemovitostí:

-aktivní vyhledávání nemovitostí pro průmyslovou výrobu ( databáze GF´s, BF´s)



OP PIK – Operační program Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost 



Implementační struktura

Řídící orgán: 
– Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt:
– Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest

Ministerstvo pro místní rozvoj
– Národní orgán pro koordinaci

Ministerstvo financí: 
– Platební a certifikační autorita

– Auditní orgán



Forma podpory

Dotace

Finanční nástroje 

Kombinace dotací a finančních nástrojů



Finanční alokace OP PIK

Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR

z toho pro OP PIK 4, 3 mld. EUR

Zdrojový fond: ERDF

Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může dojít k drobným 

přesunům)

Prioritní osa OP PIK
Podíl na alokaci prioritní osy 

(%)

PO 1 31,0

PO 2 20,7

PO 3 28,2

PO 4 17,2



Veřejná podpora

Maximální míra podpory (v %):

De minimis: nové nařízení v legislativním procesu: hranice 200 000 

EUR zůstává, nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky

Typ podniku 2007 - 2013 2014 - 2020

Malý 60 45

Střední 50 35

Velký 40 25



OP PIK – proces podání žádosti, 

administrativní povinnosti



Před podáním žádosti

Podrobně prostudovat:

1. Výzvu programu a její přílohy

2. Příručku pro žadatele a příjemce dotace (Pravidla)

3. Vzorové Podmínky pro žadatele

-- Konzultovat projekt – Regionální kanceláře, Zelená linka

-- Sledovat harmonogram výzev



Základní podmínky

Žadatel:

je podnikatelským subjektem podnikajícím v ekonomických činnostech 
uvedených v seznamu podporovaných CZ NACE (příloha Výzvy)

splňuje velikost podniku a právní formu uvedenou v dané Výzvě

má ke dni podání žádosti uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období (v 
případě programu Technologie pro mikropodniky je začínajícím podnikatelem s 
podnikatelskou historií do 3 let) 

realizuje projekt na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti 

Pokud je zakázka v předpokládané hodnotě rovné nebo vyšší než 400 tis. Kč/ 
500 tis. Kč bez DPH, nutné postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů 

Proplacení dotace – ex-post po ukončení realizace projektu (či po ukončení jeho 
jednotlivých etap)

Doba udržitelnosti projektu 3 nebo 5 let od ukončení realizace (monitorování 
výstupů projektu, vč. zajištění publicity projektu)



Projektový cyklus

Podnikatelský 
záměr

Předběžná 
žádost o 
podporu

Žádost o 
podporu

Hodnocení a 
realizace 
projektu

Žádost o

platbu
Monitoring



Podání žádosti 

Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF 

2014 - 2020 – MS 2014+

IS KP14+ – Informační systém koncového příjemce - určen pro 

žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů 

po celou dobu jejich životního cyklu

Komunikace s PM formou tzv. depeší

https://mseu.mssf.cz/index.aspx

https://mseu.mssf.cz/index.aspx


Druhy výzev

Průběžná výzva:

 Nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně

nekonkurují, hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp.

podmínek, které dopředu stanoví Výzva

 Hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané

podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o

podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty

Kolová výzva:

 Soutěžní výzva – projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu

obdrží ty, které splní podmínky definovány Výzvou, v pořadí od

nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace

 Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů



Možnosti podpory v OP PIK
.



Prioritní osy OP PIK

Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “

Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků“

Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 

nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 

Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních technologií “



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

Inovace Technologie Obnovitelné zdroje

energie (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

Aplikace Poradenství 2 Úspory energie v 

Soustavě

zásobování teplem

Partnerství 

znalostního 

transferu

Marketing Smart grids II. 

(Přenosové sítě)

Spolupráce Nemovitosti

Služby infrastruktury Školicí střediska

Inovační vouchery



Nemovitosti
Regenerace brownfields nebo rekonstrukce stávajících a nevyhovujících výrobních 
provozů.

Brownfields = nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i 
kontaminovaná, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, 
a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční vojenské či jiné aktivity.

Předmětem projektu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze 
investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. 
Samostatná novostavba „na zelené louce“ nelze!

Podporované aktivity: a) Projekt rekonstrukce objektu 

b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání 

Výše dotace: 1 – 200 mil Kč

Žadatel: MSP

Míra podpory:

• MP – 45% ZV

• SP – 35% ZV

Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2016 (příjem žádostí od 09/2016)



Nemovitosti

Způsobilé výdaje: DHM - nákup či úprava pozemků; nákup, rekonstrukce, 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, služby expertů, projektová a inženýrská činnost, energetický posudek.

Další omezení/ specifika:

• V předmětném objektu musí být prováděna ekonomická činnost uvedena v seznamu 
podporovaných CZ-NACE přílohy č. 1 Výzvy

• Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní 
databázi brownfields (www.brownfieldy.cz) jako BF či jako nemovitost k rekonstrukci

• Náklady na pořízení dotčených nemovitostí jsou uznatelné pouze pokud budou dané 
nemovitosti splňovat definici brownfields (náklady na pozemek max. do výše 10 % CZV)

• ZV na rekonstrukci objektu musí být vyšší než je tržní cena stavby před rekonstrukcí 
stanovená znaleckým posudkem 

• ZV na přístavbu max. o 100 % plochy/ kubatury původní budovy

• Min. podlahová plochá po realizaci projektu činí 500 m2

• Nemovitost je nutné mít ve vlastnictví, nikoliv pouze v nájmu

• Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní 
žádosti) na 1 IČ.

http://www.brownfieldy.cz/


Úspory energie

Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru - realizace 

opatření ke snižování energetické náročnosti budov a výrobních a 

technologických procesů v podnikatelském sektoru

Výše dotace: 500 tis. Kč – 250 mil. Kč

Žadatel: MSVP

Míra podpory:

• MP – 50% ZV

• SP – 40% ZV

• VP – 30 % ZV

Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2016 (příjem žádostí od 09/2016)



Úspory energie
Podporované aktivity: 

modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a 
v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti 

zavádění a modernizace systémů měření a regulace 

modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu 
vedoucí ke zvýšení její účinnosti 

modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě 
náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. 
světelných diod (LED) 

realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském 
sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, 
instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla aj.)

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 fotovoltaické systémy) 

instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní 
spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky 

* Tato opatření nelze realizovat samostatně, podpořena budou pouze v případě, že 
budou součástí komplexního projektu!



Úspory energie

Způsobilé výdaje: projektová dokumentace stavby, inženýrské sítě, 
rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, ostatní stroje a 
zařízení včetně řídícího SW, náklady na zpracování energetického posudku

Další omezení/ specifika:

• Při pořízení energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení 
musí respektovány 2 podmínky: 

1) výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit dvojnásobek výrobní 
kapacity nahrazovaného zařízení, 

2) zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, 

že nahrazovaná zařízení již nejsou používána.

• Nezabírají-li nepodporované činnosti více jak 40 % plochy (či nevyužívají-li více 
jak 40 % energie), lze si nárokovat všechny výdaje na objekt

• Dokládá se konečná spotřeba E za posledních 5 let (energetický posudek) –
nesmí se jednat o zchátralý nevyužívaný objekt, u kterého nelze doložit KSE

• Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 4 projekty (tzn. 4 aktivní 
žádosti) na 1 IČ. 



Technologie
Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Výše dotace: 1 – 30 mil. Kč

Žadatel: MSP

• pouze pro žadatele s místem realizace v podporovaných regionech s vyšší 
nezaměstnaností (vymezených v příloze č. 2 Výzvy)

Míra podpory: 

• MP – 45 % ZV

• SP – 35 % ZV

Způsobilé výdaje: 

• dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, HW, které nebyly předmětem 
odpisu, 

• dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, software nezbytný pro řádný 
provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu  

Plánované datum vyhlášení výzvy: ???

Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 1 projekt (tzn. 1 aktivní žádost) na 1 IČ. 



Technologie pro mikropodniky
Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Výše dotace: 100 tis. Kč – 225 tis. Kč

celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel 
plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH) 

Žadatel: mikropodnik

• pouze pro začínající podnikatele s podnikatelskou historií do 3 let (posuzováno k datu 
podání Žádosti o podporu)

Míra podpory: 45 %

Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, HW, které nebyly předmětem 
odpisu, 

• dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, software nezbytný pro řádný 
provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu 

• doplňkově drobný hmotný a nehmotný majetek - moderní ICT technologie, zejména 
dotyková zařízení, tablety, software

Plánované datum vyhlášení výzvy: 08/2016 (příjem žádostí od 09/2016)



Marketing

Účast na zahraničních výstavách a veletrzích za účelem prosazení produktů 

na zahraničních trzích

Výše dotace: 200 tis. Kč – 5 mil. Kč

Žadatel: MSP

Míra podpory: 50 %

Plánované datum vyhlášení výzvy: 05/2016 (příjem žádostí od 06/2016)



Marketing
Způsobilé výdaje: 

• Pronájem, zřízení a provoz stánku - grafický návrh stánku, výkresová 
dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím, 
připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu 
(nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace 
vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na 
příslušné výstavě nebo veletrhu 

Max. 50 % ZV, max. výše dotace 500 tis. Kč na 1 veletrh/ výstavu

• Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu 
v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem

Max. 50 % ZV, max. výše dotace 150 tis. Kč na 1 veletrh/ výstavu

• Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním 
veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Max. 50 % ZV, max. výše dotace 50 tis. Kč na 1 veletrh/ výstavu

Další specifika/ omezení:

• max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 
účastí/ rok)



Školící střediska

Výstavba nových/rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro 
vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně pomůcek a vzdělávacích 
programů

Výše dotace: 500 tis. Kč – 5 mil. Kč

Žadatel: MSP

Míra podpory: 50 %

Způsobilé výdaje: 

• 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

• dlouhodobý nehmotný majetek – školící programy, software, data

• drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

• služby externích školitelů (pouze v případě křížového financování) – specifické 
vzdělávání

Plánované datum vyhlášení výzvy: 05/2016 (příjem žádostí od 06/2016)



Školící střediska

Další specifika/ omezení:

• nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků 
z podporovaných odvětví (nemusí se jednat přímo o zaměstnance žadatele) 
- každý proškolený zaměstnance se započítá pouze jednou, bez ohledu na 
to kolik školících aktivit absolvoval

• ŠS lze pronajmout jen za účelem školení – sleduje se CZ NACE 
proškolených osob

• po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost ŠS min. 30 % 
z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový den, kdy je 
kapacita ŠS naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 
hodiny (180 minut).

• projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o 
možnosti využití školicího střediska, budou zvýhodněny v procesu 
hodnocení projektů. 



Nízkouhlíkové technologie

Zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií 

a využití druhotných surovin.

Žadatel: MSVP

Příjem žádostí: 1. 4. 2016 – 31. 7. 2016 (výzva vyhlášena dne 7. 3. 2016)

V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 

1 žádost o podporu

Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů 

Podporované aktivity:

a) Elektromobilita

b) Akumulace energie

c) Druhotné suroviny



Nízkouhlíkové technologie

a) Elektromobilita

• pořízení elektromobilů (tj. bateriové elektrické vozidlo a elektrické vozidlo s 
prodlouženým dojezdem)

• pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci 
podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Výše dotace: elektromobily 70 tis. Kč – 3 mil. Kč, dobíjecí stanice min. 50 tis. Kč

Míra podpory: 

• MP – 70 % ZV

• SP – 60 % ZV

• VP – 50 % ZV

Způsobilé výdaje: 

• Elektromobilita: pořízení vozidla (podporované obchodní třídy vozidel dle 
Svazu Dovozců automobilů jsou: mini, malé, nižší střední, střední, MPV), 
studie proveditelnosti

• Dobíjecí stanice: stroje a zařízení, stavby, inženýrské sítě, inženýrská 
činnost, projektová dokumentace, studie proveditelnosti



Dotazy



Děkujeme za pozornost.

Kontaktujte nás!

ceskebudejovice@czechinvest.org

www.czechinvest.org


