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Výzva pro začínající podnikatele
Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásil v listopadu minulého
roku výzvu programu Technologie pro začínající podnikatele, tzn. podnikatele splňující definici malého podniku, kteří vznikli v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12.
2017 (včetně).
Nová výzva je zaměřena na pořízení nových strojů a technologických zařízení a
vybavení dle vymezených CZ-NACE.
Maximální výše dotace je 45 % z celkových způsobilých výdajů v rozmezí od 450 tis.
Kč do 1 milionu Kč.
Stručné resumé naleznete zde →

Úspory energie
Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměvn oken,
přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, obnovitelné zdroje, i výrobní technologie, pokud jimi nahradíte stávající energeticky náročné technologie. Samostatně jsou podporovány fotovoltaické elektrárny s nebo bez akumulace. Pro všechny
velikosti podniků.
Stručné resumé naleznete zde →

Marketing
Dotace na individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně pronájmu plochy, stavby stánku, propagačních materiálů a dopravy exponátů. Pouze pro
malé a střední firmy.
Stručné resumé naleznete zde →

Školicí střediska
Dotace na výstavbu, modernizaci a vybavení prostor pro školení vlastních nebo
cizích zaměstnanců. Pouze pro malé a střední firmy.
Stručné resumé naleznete zde →
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ICT a sdílené služby
Dotace na budování a modernizaci datových center a center sdílených služeb. Pro
malé, střední i velké podniky.
Stručné resumé k programu datová centra zde →
Stručné resumé k programu centra sdílených služeb zde →

Životní prostředí
nakládání s odpady – Dotace na budování a technologické vybavení míst pro materiálové a energetické využití odpadů, vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 a 16 dle
Katalogu odpadů. Určeno pro podnikatelské subjekty, města, obce, kraje atd.
Stručné resumé naleznete zde →

Potenciál
Dotace na infrastrukturu pro výzkum a vývoj, tj. modernizace nebo zakládání vývojových center, oddělení atd. Pouze pro malé a střední podniky, výjimečně pro velké
firmy.
Stručné resumé naleznete zde →

ICT a sdílené služby
Dotace na vývoj softwarových aplikací, IT řešení Pro malé, střední i velké podniky.
Stručné resumé naleznete zde →
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Další výzva do programu OP PIK Úspory
energie – Fotovoltaické systémy
O další výzvě na podporu fotovoltaických systému s nebo bez akumulace energie pro
vlastní spotřebu se rozhodne letos v roce 2019.
Agentura pro podnikání a inovace (API) v současné době administruje v programu
OP PIK Úspory energie velký počet dotačních projektů s menšími rozpočty. Vzhledem k omezeným personálním kapacitám se tak o další výzvě do programu OP PIK
Úspory energie – Fotovoltaické systémy rozhodne pravděpodobně nejdříve v dubnu
tohoto roku, a to podle disponibilních kapacit na administraci další výzvy.

Upozornění pro žadatele z programů
OP PIK ke zpracování výběrových řízení
V rámci administrace dotačních projektů z OP PIK má žadatel za podmínek stanových Pravidly pro výběr dodavatelů v OP PIK povinnost vyhlásit výběrová řízení na
dodavatele
Jednou z nejčastějších chyb ve výběrových řízeních je uvedení obchodního jména
či značky v zadávací dokumentaci. Jedná se o chybu, pokud lze předmět zakázky
definovat obecně. To platí i za předpokladu, že je v zadávací dokumentaci uvedena
věta, že obchodní názvy či značky jsou uvedeny pouze pro příklad, jako standard
atd. Vzhledem k nutnosti zpracovat výběrová řízení v programech OP PIK přesně a
jednoznačně, doporučujeme obrátit se vždy ke konzultaci na odborníky.

Aktualizace harmonogramu výzev
OP PIK 2019
Pro rok 2019 počítá Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito výzvami.
Aktualizovaný harmonogram naleznete zde →

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:
Hospodářská komora České Republiky
Odbor projektů a vzdělávání - Eva Heroldová
tel: 266 721 550, heroldova@komora.cz
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