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Vážení čtenáři,
právě představujeme „přechodové“ číslo našeho časopisu. Jde o poslední vydání s původním 
názvem „OPIK“ a nově s názvem „tak“. A proč „tak“? Prostě tak. Tehdy jsme si řekli, že když máme 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zkráceně lidově „OPIK“, pro 
nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude asi nejvíce 
slušivé mít pojem „tak“. Takže tak. Věřím, že i v nadcházejících letech nám zachováte vaši přízeň 
a budete s námi společně tvořit obsah tohoto periodika jako doposud. Od tohoto vydání se opět 
po delší době vracíme na původní periodicitu, tedy časopis bude vydáván jako „dvouměsíčník“. 
V tomto podzimním čísle vám představíme zejména nové výzvy OP TAK z oblasti výzkumu, vý-
voje a inovací nebo energetiky, vybrané metodické změny v novém programu, zajímavý projekt 
OP PIK a další informace o nadcházejícím programovém období 2021+. To a mnohé další na 
Vás čeká na těchto stránkách. 
Pokud byste měli náměty, o čem bychom měli psát, co bychom měli řešit, co vás nejvíce trápí, 
neváhejte se na mě obrátit a já se na naší redakční radě pokusím tyto podněty prosadit. Můj 
mail je tuma@mpo.cz. Odpovídat budu všem, kteří se ozvou. Tak neváhejte a pište. Budu se 
těšit na vaše názory, náměty a požadavky.

Předem vám všem děkuji za spolupráci
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Petr Tůma - Šéfredaktor OPIK/tak
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UKONČENÍ ADMINISTRACE OP PIK SE BLÍŽÍ!

OP PIK KONČÍ JIŽ V PŘÍŠTÍM ROCE 
A NA REALIZACI PROJEKTŮ JIŽ 
NEZBÝVÁ MNOHO ČASU. POTŘE-
BUJETE POŽÁDAT O PRODLOU-
ŽENÍ REALIZACE PROJEKTU ZA 
DATUM STANOVENÉ VÝZVOU? 
PODÍVEJTE SE NA PODMÍNKY, ZA 
KTERÝCH JE TO MOŽNÉ. 

 
ODKAZ NA  
PODROBNÉ  
INFORMACE 

Zvažte už nyní, zda je reálné 
dokončení vašeho projektu 
dle stanoveného  
harmonogramu.

Dovolujeme si apelovat na zhod-
nocení možností, zda lze projekt 
OP PIK úspěšně zrealizovat. Pokud 
bude projekt ponechán do posled-
ní chvíle a nakonec k jeho realizaci 
nedojde, má Řídicí orgán pouze 
omezené možnosti, jak uvolně-
né finanční prostředky OP PIK 
přidělit.

[donskarpo]©123RF.com

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/pro-prijemce-op-pik---moznost-pozadat-o-prodlouzeni-ukonceni-projektu---268831/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/pro-prijemce-op-pik---moznost-pozadat-o-prodlouzeni-ukonceni-projektu---268831/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/pro-prijemce-op-pik---moznost-pozadat-o-prodlouzeni-ukonceni-projektu---268831/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/pro-prijemce-op-pik---moznost-pozadat-o-prodlouzeni-ukonceni-projektu---268831/
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V novém OP TAK nebudou 
schvalovány žádosti o podporu, 
u kterých bude ve fázi hodnocení 
formálních náležitostí a přijatel-
nosti zjištěna skutečnost, že jde 
o obdobný projekt, který byl 
předložen v rámci OP PIK a žada-
tel od něj neodstoupil.

Obdobným projektem se rozumí 
projekt, který vykazuje shodné 
místo realizace (do úrovně obce), 
obdobné aktivity a obdobnou výši 
rozpočtu a jeho strukturu. Cílem 
uvedeného opatření je zabránit 
blokování rozpočtových prostřed-
ků tím, že dosud nedokončené 

UKONČENÍ ADMINISTRACE OP PIK SE BLÍŽÍ!

záměry z OP PIK budou podávány 
znovu totožné nebo mírně pozmě-
něné v OP TAK.

Žadatel si musí vybrat, zda 
realisticky dokáže projekt 
v OP PIK dokončit nebo 
zdali administraci tohoto 

projektu ukončí a podá 
záměr v OP TAK. V OP TAK 
je pro vás připraveno  
81,5 mld. Kč a na realizaci 
vašich záměrů je v novém 
programovém období do-
statek času.

[rawpixel]©123RF.com
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VYBRANÉ METODICKÉ ZMĚNY  
OP PIK VS. OP TAK

1. Použití zjednodušených 
metod vykazování 
V rámci nového operačního 
programu OP TAK budou nově 
využívány hned dva druhy zjed-
nodušených metod vykazování 
– jednotkové náklady a paušální 
sazba. Jednotkové náklady budou 
využity v případě aktivit Marketing 
a Úspory energie. V případě těchto 
oblastí nebude příjemce dokládat 
účetní doklady, ale jen výstupy 
z aktivit – tedy například v případě 
marketingu doklad o účasti na ve-
letrhu a další dokumenty stanove-
né výzvou. Účetní doklady nebu-
dou ani předmětem kontroly na 
místě. Druhým druhem je paušální 
sazba na nepřímé náklady. Příjem-
ce obdrží 7 % z přímých nákladů 
na financování neinvestičních 
nákladů jako například elektřinu, 
mzdy administrativních pracovní-
ků či pronájem prostor pro reali-
zaci projektu. Paušální sazba bude 

využita v oblastech alternativní 
dopravy, internacionalizace MSP, 
spolupráce firem a škol či v rámci 
aktivity technologie. 

2. Změna v oblasti veřej-
ných zakázek
Několik změn doznala i kontrola 
výběrových/zadávacích řízení. 
Největší změnou je, že příjemce 
nově nebude zakázky dle Pra-
videl pro výběr dodavatele ani 
Zákona o zadávání veřejných 

zakázek předkládat v průběhu 
realizace výběrového řízení/zadá-
vacího řízení. Veškeré požadova-
né dokumenty bude předkládat 
až po podpisu smlouvy (ex post 
kontrola). V rámci PpVD bude 
také nově umožněno zadava-
teli vést jednání o nabídkách 
se všemi dodavateli, nikoliv jen 
s vítězným dodavatelem. Byl také 
odstraněn 30% cenový limit pro 
změnu smlouvy. 

3. Dokladování výdajů  
– doklady pod 20 tis. Kč
Nově příjemce nebude muset 
v rámci Žádosti o platbu dokládat 
doklady pod 20 000 Kč (v OP PIK 
byla tato hranice 10 000 Kč).  

4. Finanční nástroje
V případě finančních nástrojů již 
nebude docházet ke kontrolám na 
místě ze strany MPO u konečného 
příjemce. Veškerá dokumentace se 
bude kontrolovat „od stolu“. 

[nicoelnino]©123RF.com
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PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE POKRAČUJE  
VÝZVA APLIKACE PRIORITA 1

MINISTERSTVO PRŮMYSLU  
A OBCHODU 15. SRPNA 2022  
VYHLÁSILO VÝZVU V AKTIVITĚ 
APLIKACE OP TAK. PŘÍJEM  
ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDE  
PROBÍHAT OD 1. ZÁŘÍ  
DO 30. LISTOPADU 2022. 

Cílem výzvy je podpora firem 
k získávání nových znalostí 
potřebných pro vývoj nových 
produktů, materiálů, technologií 
a služeb prostřednictvím realizace 
projektů průmyslového výzku-
mu a experimentálního vývoje. 
Výsledky těchto činností povedou 
k zavádění inovací vyšších řádů 
a ke tvorbě nových produktů kon-
kurenceschopných na světových 
trzích.

Výzva nabízí podnikatelům dotaci 
na náklady související se smluv-
ním výzkumem, osobní náklady 
výzkumných pracovníků a tech-
nického podpůrného personálu. 
Způsobilými výdaji mohou být 
také odpisy hmotného majet-
ku, náklady na nákup materiálu 
a komponent, rovněž ostatní pro-
vozní náklady související s realizací 
projektu.

Pro úspěšné projekty jsou připra-
veny 4 mld. Kč a výše dotace na 
projekt se pohybuje mezi  
2–125 mil. Kč. Míra podpory pro 
malé podniky je až 80 %, pro 
střední podniky až do výše 75 % 
a velké podniky mohou dosáh-
nout na maximální podporu 65 
%. V případě, kdy je partnerem 
žadatele výzkumná organizace, 
představuje intenzita podpory pro 
tohoto partnera 85 %.

První výzva Aplikace je určená pro 
všechny velikosti podniků, pro velké 
podniky s více než 3000 zaměst-
nanci však platí podmínka reali-
zace projektu v účinné spolupráci 
s malým nebo středním podnikem 
(MSP), kdy podíl MSP na celko-
vém rozpočtu projektu musí být 
minimálně 30 %. Mezi očekávané 
a podporované výstupy projektů 
patří poloprovoz, ověřená techno-
logie, užitný vzor, průmyslový vzor, 
software, prototyp a funkční vzorek. 
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PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE POKRAČUJE - VÝZVA APLIKACE

Projekty budou hodnoceny 
externími odborníky na základě 
modelu hodnocení, který více 
klade důraz na náročnost VaV 
projektu, tržní uplatnitelnost 
a reflektuje potřeby ochrany 
životního prostředí. Novinkou 
je způsob zapojení arbitra jako 
třetího hodnotitele, který bude 
mít přístup k původním posud-
kům a vytvoří konsolidované 
hodnocení v případech, kdy se 
první dva hodnotitelé neshodnou 
v binárních kritériích a/nebo je 
rozdíl v bodovém hodnocení vyšší 
než 25 bodů. Hranicí pro splnění 
věcného hodnocení je 60 bodů 
z 100 možných, přičemž novin-
kou je kombinované kritérium 
rozpočtu, ve kterém je stanoveno 
minimum 3 bodů. Opět se jedná 
o soutěžní kolovou výzvu, kdy zá-
leží na pořadí dle získaných bodů 
a až výsledný seznam vyhodnoce-
ných projektů určí, jakou bodovou 
hranici stanovená alokace výzvy 
dokáže pokrýt. 

Jedna z velkých změn modelu 
hodnocení je odstoupení od hod-
nocení očekávané novosti řešení 
dle Valenty. Nově je zohledňován 
systém TRL – „Technology readi-
ness level“. „Úroveň technologické 
připravenosti“ jako metodika byla 
vytvořena Národním úřadem pro 
letectví a vesmír – „NASA“ a je pou-
žívaná také Evropskou kosmickou 
agenturou. Stupnice je Evropskou 
komisí doporučena pro hodnocení 
výzkumných a inovačních projektů 
financovaných EU. 

Žadatelé mohou opět využít vzor 
osnovy podnikatelského záměru 
a tabulky pro rozpočtové polož-
ky. V souvislosti s důrazem EU na 
udržitelný rozvoj a ohleduplnost 
podporovaných investic vůči 
životnímu prostředí byl doplněn 
formulář týkající se problema-
tiky “významně nepoškozovat” 
(DNSH).

V rámci nového programovacího 
období budou žadatelé a příjemci 
využívat nový monitorovací sys-

tém ISKP2021+, ve kterém mohou 
využít své stávající zkušenosti, je-
likož řada funkcionalit je převzata 
z ISKP2014+. Pro všechny je víta-
nou novinkou zrušení tzv. „směs-
ného poměru“ a začlenění celého 
rozpočtu do systému. Cílem je 
automatizace maximálního počtu 
kontrolních mechanismů, aby po-
dání žádosti o platbu i sledování 
rozpočtů probíhalo již na straně 
příjemce, nový modul administra-
ce žádostí o platbu nyní prochází 
testováním. 

[sheeler]©123RF.com
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VÝZVA INOVACE  
PRIORITA 1

ŘÍDÍCÍ ORGÁN 15. SRPNA 2022 
VYHLÁSIL KOLOVOU VÝZVU  
I V AKTIVITĚ INOVACE V RÁM-
CI IMPLEMENTACE OPERAČNÍ-
HO PROGRAMU TECHNOLOGIE 
A APLIKACE PRO KONKURENCE-
SCHOPNOST 20221-2027. ALO-
KACE PRO VÝZVU I INOVACE JE 
STANOVENA VE VÝŠI 1 MILIAR-
DY KORUN. VÝZVA JE URČENA 
MALÝM, STŘEDNÍM PODNIKŮM 
A TAKÉ MALÝM SPOLEČNOSTEM 
SE STŘEDNÍ TRŽNÍ KAPITALIZACÍ. 
DOTACE NA PROJEKT BUDE PO-
SKYTOVÁNA MINIMÁLNĚ VE VÝŠI 
1 MIL. KČ A MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE 
40 MIL. KČ. MÍRA PODPORY JE 
DÁNA REGIONÁLNÍ MAPOU POD-
PORY SCHVÁLENOU EK A PLAT-
NOU OD 1.1.2022 DO 31.12.2027. 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU 
BUDE PROBÍHAT OD 1. ZÁŘÍ 2022 
DO 30. LISTOPADU 2022. 

Dochází k několika změnám opro-
ti výzvám v minulém programo-
vacím období. Především byl pře-
pracován model hodnocení a jeho 
jednotlivá kritéria. Nebude nadále 
podporována marketingová a or-
ganizační inovace, podporovány 
budou produktové a procesní 
inovace. V novém programova-
cím období budou úrovně ino-
vací hodnoceny dle Technology 
Readiness Levels (TRL), přičemž 

projekt musí dosahovat minimál-
ně úrovně TRL 5 – Technologie 
ověřena v relevantním prostředí. 
Model hodnocení a kritéria pro 
hodnocení a výběr projektů je 
v souladu s principem „významně 
nepoškozovat“ životní prostředí 
(DNSH), který je ukotven v Zelené 
dohodě pro Evropu. Podmínkou 
pro postup žádosti o podporu do 
další fáze hodnocení bude získání 
minimálně 60 bodů z 100 mož-

ných a u kombinovaného kritéria 
hospodárnost získání minimálně 
3 bodů. Důraz v hodnocení bude 
kladen na komercionalizaci vý-
sledků VaV a jejich uplatnění na 
trhu. 

V rámci OP PIK patřily Inovace 
k oblíbeným programům, doufá-
me, že tomu bude tak i v novém 
programovacím období.
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VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY – OCHRANA PRÁV 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PRIORITA 1

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OB-
CHODU 15. SRPNA 2022 VYHLÁSI-
LO VYHLÁSILO VÝZVU V AKTIVITĚ 
INOVAČNÍ VOUCHERY – OCHRANA 
PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLAST-
NICTVÍ V RÁMCI IMPLEMENTACE 
OPERAČNÍHO PROGRAMU TECH-
NOLOGIE A APLIKACE PRO KON-
KURENCESCHOPNOST 2021-2027. 
ALOKACE PRO VÝZVU INOVAČNÍ 
VOUCHERY-OCHRANA PRÁV 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JE 
STANOVENA VE VÝŠI 50 MIL. KČ. 

Výzva je určena malým a střed-
ním podnikům a organizacím 
pro výzkum a šíření znalostí 
s mírou podpory ve výši 75 %. 
Dotace na projekt bude poskyto-
vána minimálně ve výši 50 tis. Kč 
a maximálně do výše 500 tis. Kč. 
Způsobilými výdaji jsou služby 
patentových zástupců, které 
zahrnují náklady spojené s reak-
cí na výměr, rešeršemi, překlady 
a správními poplatky. Příjem 
žádostí o podporu bude probíhat 
od 1. září 2022 do 31. prosince 
2023.

V minulém programovacím 
období docházelo u projektů na 
podporu ochrany práv průmys-
lového vlastnictví ve velké míře 
k odstoupení od projektu ze 
strany žadatele a také ke krácení 
rozpočtu z důvodu nemožnosti 
naplnění kritérií (udělení patentu, 
ochranné známky, užitného vzoru 

a průmyslového vzoru) ve stano-
veném časovém úseku. Z tohoto 
důvodu v novém programovacím 
období došlo ke změně nasta-
vení výzvy, projekt žadatel podá 
poté, co podá přihlášku vynále-
zu, ochranné známky, užitného 
vzoru nebo průmyslového vzoru 
u příslušného úřadu (Úřad prů-
myslového vlastnictví ČR a jiných 
mezinárodních a regionálních 
a národních úřadů pro ochranu 

duševního vlastnictví) a končí 
dnem zveřejnění přihlášky vyná-
lezu/patentu, registrací/zveřejnění 
užitného vzoru, registrací průmy-
slového vzoru, registrací ochranné 
známky. 

Věříme, že nová koncepce výzvy 
přispěje k většímu zájmu o tento 
druh podpory a mnohem vyšší 
úspěšnosti projektů než v minu-
lém programovacím období.
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VÝZVA PROOF OF CONCEPT  
PRIORITA 1 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU  
A OBCHODU 15. SRPNA 2022 
VYHLÁSILO I. VÝZVU PROOF OF 
CONCEPT V RÁMCI IMPLEMEN-
TACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 
TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO 
KONKURENCESCHOPNOST  
2021–2027 (OP TAK).

Alokace v aktivitě Proof of Concept 
- výzva I. je stanovena ve výši 200 
milionů korun. Výzva je určena ma-
lým a středním podnikům. Příjem 
žádostí o podporu bude probíhat od 
1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Cílem výzvy Proof of Concept je pod-
pora aktivit, které pomohou zajistit 
rozvoj transferu technologií a znalostí 
mezi výzkumnými organizacemi 
a podniky, které mohou výsledky 
výzkumu uplatnit v praxi. Cílem výzvy 
je též posílit inovační potenciál pod-
niků, které budou schopné vyvíjet 
a komercializovat nové produkty a ře-

šení založené na využití pokročilých 
technologií. Výzva si dále klade za cíl 
posílení vazeb mezi výzkumnými or-
ganizacemi a aplikační sférou, rozvoj 
ekonomiky a konkurenceschopnosti 
firem. Výsledky projektů budou posi-
lovat předpoklad pro jejich další tržní 
uplatnění.

Výzva je podobně jako v OP PIK 
rozdělena na aktivitu A (ověření 
technické proveditelnosti a komerč-
ního potenciálu výzkumu a vývo-
je) a aktivitu B (aktivity směřující 
k dopracování výzkumu a vývoje 
do finální fáze a k přípravě jeho 
komercializace). Po zkušenostech 
s předchozími výzvami PoC upozor-
ňujeme, že aktivita A se zaměřuje 
na projekty založené na náročném 
výzkumu a vyšší rizikovostí, u nichž 
je třeba ověřit technickou prove-
ditelnost výzkumu. Studie prove-
ditelnosti slouží jako podklad pro 
realizaci další fáze výzkumu a vý-

voje, nikoliv pro nasazení produktu 
na trh. V aktivitě A musí být projekt 
na úrovni TRL 3 až maximálně 5. 
Pokud žadatelé potřebují doladit 
finální fázi prototypu, ověřit jeho 
funkčnost a výkonnost v reálných 
provozních podmínkách a připravit 
nasazení na trh, je třeba podat pro-
jekt do aktivity B (na stupnici TRL 
aktivita B odpovídá stupni 5 a výše).

Pro novou výzvu byl vytvořen i nový 
model hodnocení s výběrovými kri-
térii, která se zaměřují na náročnost 

a ambicióznost plánovaného vý-
zkumu. Nejnižší bodová hranice pro 
doporučení projektu k podpoře byla 
stanovena na 70 bodů z celkových 
100 bodů, přičemž projekty musí 
zároveň splnit minimální bodové 
hodnocení za jednotlivé kategorie 
B, C, D. Zvýšením hranice pro přijetí 
projektů bychom rádi ještě zvýšili 
již tak vysokou kvalitu podpořených 
projektů. 

Těšíme se na nové kvalitní a zajíma-
vé projekty v OP TAK.
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VÝZVA ÚSPORY ENERGIE  
PRIORITA 4 

15.8.2022 BYLA VYHLÁŠENA PRVNÍ 
VÝZVA V AKTIVITĚ ÚSPORY ENER-
GIE OPERAČNÍHO PROGRAMU 
TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO 
KONKURENCESCHOPNOST. OPRO-
TI VÝZVÁM NA ÚSPORY ENERGIE 
Z MINULÉHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ DOŠLO KE SPOUSTĚ 
ZMĚN, KTERÉ REAGUJÍ NA NO-
VOU ČESKOU A EVROPSKOU 
LEGISLATIVU A POŽADAVKY EV-
ROPSKÉ KOMISE. CÍLEM TOHOTO 
ČLÁNKU JE STRUČNĚ PŘEDSTAVIT 
NEJZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY.

Základní  
informace

Příjem žádostí bude v období od 
1.9. 2022 až do 30.11.2023. Cel-
ková alokace výzvy je 10 mld. Kč. 
Podporované budou podnikatel-
ské subjekty ze všech krajů kromě 
Prahy. Míra podpory, zde dochází 
k jedné ze změn, závisí jak na 
velikosti podniku (malý, střední, 
velký), tak na kraji, kde je projekt 

realizován. Žadatele určitě potěší, 
že byla míra podpory navýšena na 
maximální hodnoty, které umož-
ňuje GBER (tzv. nařízení k veřejné 
podpoře). Malý podnik dosáhne 
na 55 % ze způsobilých výdajů, 
střední na 45 % a velký na 35 %. 
U některých krajů je míra pod-
pory vždy ještě o 10 procentních 
bodů vyšší. Seznam těchto krajů je 
uveden ve výzvě. Nově, na základě 
revidovaného GBER, bude muset 
být pro výpočet způsobilých výda-

jů aplikována srovnávací varianta. 
Více informací najdete dále v tex-
tu. Maximální a minimální výše 
dotace zůstávají stejné, 500 tis. Kč, 
respektive 200 mil. Kč. 

Podporované  
aktivity

Došlo k menším či větším změ-
nám v podporovaných aktivitách. 
Chtěli bychom zdůraznit obzvláš-
tě jednu; v nové výzvě nebude 
podporován nákup nového zdroje, 
kogenerační jednotky ani výrob-
ního zařízení na zemní plyn nebo 
jakákoliv fosilní paliva. Nyní již pa-
tří pořízení všech zařízení spalující 
fosilní paliva do nepodporovaných 
aktivit.
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Systém  
hodnocení

Proces hodnocení se i nadále sklá-
dá ze dvou částí, formálního hod-
nocení a věcného hodnocení. Velká 
změna nastala v systému věcného 
hodnocení. Už se nepřidělují body 
a není dán minimální počet bodů, 
který musí projekt získat. S ohle-
dem na požadavky Evropské komi-
se jsme přistoupili na jednodušší 
binární (vylučovací) hodnocení. To 
znamená, že jsou určena kritéria, 
která musí projekt splnit. V případě 
neplnění alespoň jednoho kritéria 
nemůže být projekt podpořen. 

Projekt musí prokázat úsporu 
v konečné spotřebě energie a zá-
roveň musí být splněna podmínka 
minimální úspory primární ener-
gie z neobnovitelných zdrojů ve 
výši 30 % v případě opatření reno-
vace stávajících budov. V případě 
výměny technologií si žadatel 
vybere, zda bude plnit podmín-
ku minimální úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
ve výši 30 % nebo v průměru 
alespoň 30% snížení přímých 
a nepřímých emisí skleníkových 
plynů v porovnání se stavem před 
realizací projektu.

Projekt musí dosáhnout hodnoty 
IRR před zdaněním nižší než 20 
% bez dotace. Tento požadavek 
byl již u výzev OP PIK, stejně tak 
soubor specifických podmínek, 
k jejichž plnění se v minulosti 
vyjadřoval energetický specialista. 
Nyní jsou specifické podmínky 
rozděleny do dvou částí. K první 
se musí vyjádřit energetický spe-
cialista a ke druhé části žadatel. 
Správné a kompletní vyplnění 
obou částí je důležitým předpo-
kladem pro schválení věcného 
hodnocení projektu. 

Projekt musí plnit zásady „vý-
znamně nepoškozovat“ (Do not 
significant harm), nebo-li DNSH. 
DNSH je zásada, která byla stano-
vena Evropskou komisí ve snaze 
podpořit dosažení cílů Green Deal. 
Toto je ve výzvě úplná a ještě se 
k ní vrátíme. 

Posledním kritériem je hospo-
dárnost rozpočtu, kde maximální 
měrné investiční výdaje nesmí 
přesáhnout 37 500 Kč/GJ a zá-
roveň měrné způsobilé výdaje 
nepřesáhnou 25 000 Kč/GJ. Zde je 
potřeba dávat pozor na to, co jsou 
investiční výdaje, co jsou způso-

VÝZVA ÚSPORY ENERGIE 
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bilé výdaje a že vztažná úspora je 
úspora konečné spotřeby energie. 
Investiční výdaje jsou skutečné 
předpokládané výdaje na realizaci 
navržených úsporných opatření. 
Způsobilé výdaje jsou investiční 
výdaje ponížené o výdaje na alter-
nativní investici.

NA ZÁVĚR SE ZAMĚŘÍ-
ME NA NĚKTERÉ SPE-
CIFICKÉ PŘÍLOHY ŽÁ-
DOSTI O PODPORU

Energetický posudek. 
Energetický posudek musí být 
zpracován podle vyhlášky č. 
140/2021 Sb., o energetickém 
posudku a o údajích uvedených 
v Systému monitoringu spotřeby, 
ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb. 
Pokud energetický specialista 
určuje výchozí množství energie 
podle PENB, musí být tento dolo-
žen jako příloha k posudku a musí 
být zpracován podle vyhlášky 
č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov. Nově bude 
součástí posudku také tzv. Report 

dat z energetického posudku, 
kde energetický specialista shrne 
všechna data z posudku nezbyt-
ná pro hodnocení a zároveň si 
tak ověří, že ve svém výpočtu na 
nic nezapomněl. Novou a velmi 
důležitou součástí energetického 
posudku je Výpočet alternativní 
investice. Tento výpočet je pod-
statný pro určení způsobilých vý-
dajů. Výpočet zpracuje energetic-
ký specialista s podporou žadatele, 
který mu dodá všechny potřebné 
podklady pro to, aby tento výpo-
čet mohl být správně proveden. 
Vzhledem k tomu, že se jedná 
o novinku a výpočet není vždy 
úplně jednoduché spočítat počítá 
řídící orgán s tím, že bude v této 
oblasti provádět edukační činnost. 
Nejbližší akce se budou konat prv-
ní týden v září, kdy budou pracov-
níci MPO přednášet na webinářích 
energetických specialistů. 

Novou přílohou, která souvisí 
s energetickým posudkem jen 
okrajově, je Posudek plnění 
environmentálně udržitel-

né investice a prověření 
infrastruktury z hlediska 
klimatického dopadu. Tímto 
dokumentem žadatel prokáže, 
že plní zásady významně nepo-
škozovat (již zmiňované DNSH). 
Nenechte se odradit rozsáhlostí 
dokumentu. Spoustu informací 
lze vyčíst z energetického po-
sudku. Dokument je rozdělen na 
dvě hlavní části: první Posouzení 
významně nepoškozovat envi-
ronmentální cíle a druhá Prově-
řování infrastruktury z hlediska 
klimatického dopadu. V první 
části si žadatel vybere a vyplní jen 
ty kapitoly, které se týkají jeho 
hospodářské činnosti, potažmo re-
alizovaného opatření. Druhou část 
vyplní žadatel vždy celou. Plnění 
zásady významně nepoškozovat je 
jedním z vylučovacích kritérií, pro-
to je potřeba tomuto dokumentu 
věnovat náležitou pozornost.

Specifické podmínky. Dříve 
byly specifické podmínky součástí 
energetického posudku. Jak bylo 
uvedeno výše, nyní se jedná o do-

kument, jež má dvě části k jedné 
se vyjadřuje žadatel a k druhé 
energetický specialista. 

Stavební povolení nebo 
jiné povolení dle staveb-
ního zákona nejsou k žádos-
ti o podporu potřeba. Potřeba 
budou až k podpisu rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Nově se pro 
usnadnění administrace vůbec 
nepředkládá podnikatelský 
záměr.

Jak sami zjistíte po přečtení tex-
tu výzvy, výčet změn a novinek 
v tomto článku není konečný. 
Soustředili jsme se na nejzásad-
nější změny. Nová výzva Úspory 
energie bude doslova výzvou pro 
všechny, jak pro žadatele, pora-
denské společnosti a energetické 
specialisty, tak pro řídící orgán. 
Budeme si všichni držet palce, 
abychom to společnými silami 
zvládli.

VÝZVA ÚSPORY ENERGIE
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V polovině srpna byla v rámci  
OP TAK vyhlášena výzva Obno-
vitelné zdroje energie – větrné 
elektrárny. Cílem výzvy je plnění 
energeticko-klimatických cílů, 
efektivní a šetrné využívání OZE, 
zvyšování jejich podílu a tím pá-
dem snížení spotřeby primárních 
energetických zdrojů.

Žádosti budou přijímány od 8. 9. 
2022 až do 1. 2. 2024. Celková alo-
kace výzvy je 500 mil. Kč. Podpo-
rované budou podnikatelské sub-
jekty ze všech krajů kromě Prahy. 
Míra podpory závisí jak na velikosti 
podniku (malý, střední, velký), tak 
na kraji, kde je projekt realizován. 
Malý podnik dosáhne na 55 % ze 
způsobilých výdajů, střední na  
45 % a velký na 35 %. U někte-
rých krajů je míra podpory vždy 
ještě o 10 procentních bodů vyšší. 
Seznam těchto krajů je uveden ve 
výzvě. Maximální výše dotace je  
 15 mil. EUR a minimální výše 
dotace je 500 tis. Kč. 

VÝZVA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  
– VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PRIORITA 4 

[agafapaperiapunta]©123RF.com
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP PIK 

Vyhlášení 
výzvy

Zahájení a ukončení 
příjmu

Program podpory Zaměření programu podpory

01. 07. 2020 15. 7. 2020 - 31. 12. 2022 Inovační vouchery – Výzva VI nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných 
organizací a certifikovaných zkušeben

27. 12. 2018 27. 12. 2018 - 31. 12. 2023 Rizikový kapitál: Fond fondů EIF Zvýšení dostupného kapitálového financování pro podniky během celého cyklu jejich 
raného stadia vývoje

26. 01. 2021 01. 02. 2021 - 30. 06. 2023 Rizikový kapitál: Fond IPO Podpora přístupu MSP k rizikovému financování na kapitálovém trhu

01. 05. 2021 01. 05. 2021 - 31. 03. 2023 ITI Nemovitosti: Brownfield Fond Zvýhodněné juniorní financování projektů modernizace zastaralých areálů, které bude 
možné znovu využít pro rozvoj MSP

28. 04. 2017 01. 06. 2017 - 30. 06. 2023 Expanze - úvěry

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, usnadňovat začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatel-
ských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekono-
mické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením 
COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). 

04. 02. 2019 15. 02. 2019 - 30. 06. 2023 Expanze - záruky

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, usnadňovat začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatel-
ských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekono-
mické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením 
COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). 

19. 09. 2017 19. 09. 2017 - 30. 09. 2023 Úspory energie - úvěry Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím opatře-
ní přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP TAK 

Vyhlášení 
výzvy

Zahájení a ukončení 
příjmu

Aktivity Zaměření aktivit

15. 8. 2022 1. 9. 2022 - 30. 11. 2023 Úspory energie – výzva I snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

15. 8. 2022 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022 Aplikace – výzva I realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

15. 8. 2022 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022 Inovace – výzva I zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe

15. 8. 2022 1. 9. 2022 - 31. 12. 2023 Inovační vouchery – ochrana práv 
průmyslového vlastnictví – výzva I

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv  
průmyslového vlastnictví

15. 8. 2022 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022 Proof of Concept – výzva I ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

15. 8. 2022 8. 9. 2022 - 1. 2. 2024 Obnovitelné zdroje energie  
– větrné elektrárny – výzva I výstavba větrných elektráren
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

PROFIL SPOLEČNOSTI 
Plastigram Industries (PGI) vy-
víjí, staví a provozuje továrny na 
recyklaci obtížně zpracovatelných 
plastových odpadů.

POPIS PROJEKTU 
Cílem projektu bylo zahájení 
ekonomicky smysluplné recyklace 
odpadu, který vzniká při recyklaci 
papíru z použitých nápojových 
kartonů. Tento odpad je dosud 
převážně spalován, avšak realizace 

projektu to začíná měnit. V rámci 
projektu byla pořízena inovativní 
technologie, jež tvoří jádro linky na 
zpracování předmětného odpadu. 

Instalace linky umožnila ekologic-
kou recyklaci odpadu, který vzniká 
při recyklaci papíru z použitých 
nápojových kartonů v rozsahu, jenž 
doposud nebyl nikde v EU apliko-
ván. Dosud využívané spalování je 
ve srovnání s předmětnou inova-
tivní technologií méně příznivé 
pro životní prostředí a ekonomicky 
méně výhodné pro papírny recy-
klující papír z nápojových kartónů. 
Projekt má pozitivní vliv na životní 
prostředí, neboť došlo ke sníže-
ní objemu spalovaných odpadů, 
ke snížení spotřeby primárních 
surovin, snížení emisí CO2 a snížení 
spotřeby energie.

Realizace projektu rovněž umožni-
la vytvoření nového trhu, protože 
v porovnání se stávajícími techno-
logiemi jsou výstupem produkty 
diametrálně odlišné kvality (LDPE, 
HDPE a hliník pro další využití 
a zpracování). 

Společnost Plastigram Industries 
čerpala finanční podporu v progra-
mu Inovace z Operačního progra-
mu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme  
se zeptali:
Aleše Pelikána, ředitele společnos-
ti Plastigram Industries.

Co projekt vaší firmě přinesl?
Projekt pro nás znamená velký 
průlom, protože se jedná první 
technologii na recyklaci vícevrst-
vých obalových materiálů, kterou 
se nám podařilo dotáhnout od 
nápadu přes laboratorní testová-
ní až do průmyslového provozu. 

Je nějaká zajímavost, kterou  
byste chtěl k projektu doplnit?

Podle našich informací je naše 
linka v Sokolově jediným zaří-
zením na světě, které dokáže 
zpracovat odpad, který vzniká při 
recyklaci papíru z použitých ná-
pojových kartonů, na jednotlivé 
produkty (LDPE, HDPE a hliník) 
pro další využití a zpracování.

Více informací najdete na webu 
API. www.agentura-api.org

PLASTIGRAM INDUSTRIES – ZAŘÍZENÍ 
PRO INOVATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU Z RECYKLACE PAPÍRU  
Z POUŽITÝCH NÁPOJOVÝCH KARTÓNŮ 
K DALŠÍMU VYUŽITÍ

Foto: archiv Plastigram Industries

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:   
Zařízení pro inovativní zpraco-
vání odpadu z recyklace papíru 
z použitých nápojových kartónů 
k dalšímu využití 

Program podpory:  
INOVACE

Období realizace projektu:  
9. 1. 2019 – 8. 12. 2021

Celkové způsobilé výdaje:  
86 700 000 Kč

Dotace:    
39 015 000 Kč 

https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-spolecnost-phonexia/
https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-spolecnost-phonexia/
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Informační zpravodaj
OP PIK 2014–2020

www.mpo.cz

www.agentura-api.org


