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Prodlužování projektů v OP PIK

V OP PIK je nově možné žádat o prodloužení ukončení projektu i za 
rámec data stanoveného příslušnou Výzvou.

Žádost musí být řádně odůvodněna a podložena konkrétními 
skutečnostmi a dokumenty.

Fyzickou i finanční realizaci lze prodloužit u všech projektů maximálně 
do 30. 6. 2023.

Posuny za 30. 6. 2023 jsou možné pouze u projektů, které významně 
přispívají k strategickým potřebám ČR, naplnění cílů operačního 
programu nebo dočerpání alokace.



Prodlužování projektů v OP PIK
Konkrétně bude možné žádat na základě pozitivních skutečností uvedených v tabulce. V případě negativní skutečnosti bude Žádost o změnu zamítnuta.
Více informací obdrží příjemci formou interní depeše v systému ISKP2014+.

Faktor Pozitivní skutečnost Negativní skutečnost
Dosavadní realizace projektu Realizace projektu začala včas – bez neopodstatněné 

prodlevy po vydání RoPD nebo před jeho vydáním. 
Žadatel průběžně provádí VŘ a předložený nový HMG je 
z doložených skutečností objektivně splnitelný. 

Realizace projektu nezačala včas, podstatná část 
harmonogramu projektu proběhla bez činnosti – bez 
výběrových řízení, pořízení plnění, žádosti o platbu a ke 
zpoždění nevedly objektivní negativní skutečnosti (vyšší 
moc). 

Proplácení projektu
U jednoetapových projektů je toto kritérium 
nerelevantní.

V rámci dosud podaných ŽoP bylo předloženo min. 50 % 
schváleného rozpočtu – uhrazené způsobilé výdaje 
projektu. 

U projektu nebylo v rámci dosud podaných ŽoP 
předloženo minimálně 50 % schváleného rozpočtu –
uhrazené způsobilé výdaje projektu.

Realizace VŘ
U projektů, u kterých se nepředpokládá 
realizace VŘ, je toto kritérium nerelevantní.

Všechna VŘ, která jsou předpokládána v rámci projektu, 
byla realizována a případně i schválena (nebo alespoň 
předložena ke kontrole v posledním stupni).

Projekt dosud nedokončil (nebyl vybrán vítězný 
dodavatel) žádná VŘ nebo jejich realizace začala krátce 
před žádostí o změnu. 

Smluvní závazky Všechna plnění, která mají v rámci projektu být kryta 
smlouvami, jsou kryta podepsanými smlouvami, 
případně objednávkami.

Žádná plnění v rámci projektu nejsou kryta podepsanými 
smlouvami, objednávkami.

Požadavek na posun harmonogramu Požadavek je realistický, žadatel žádá například o posun o 
několik měsíců na dokončení projektu. Délka posunu je 
dostatečně odůvodněna a zároveň podložena 
relevantními dokumenty (např. potvrzení od dodavatele 
o zpoždění dodávky, přičemž tomuto zpoždění odpovídá 
délka požadovaného prodloužení atd.)

Požadavek směřuje k maximálnímu možnému 
prodloužení bez odůvodnění, jak bude tato doba využita 
a zda je možné výsledku dosáhnout rychleji.
K posunu harmonogramu projektu již dříve došlo a je 
požadován opakovaně.



Překryvy OP PIK, OP TAK

V OP TAK nebudou schvalovány žádosti o podporu, u kterých bude ve fázi hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti zjištěna skutečnost, že jde o obdobný projekt, 
který byl předložen v rámci OP PIK a žadatel 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 prostředků tím, že 
dosud nedokončené záměry z OP PIK budou podávány znovu totožné, nebo mírně 
pozměněné 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.



Inflace a její vliv na projekty

Dotazníkové šetření ŘO OP PIK 
V červnu ŘO provedl dotazníkové šetření k navyšování dotace projektů OP PIK, ze kterého je patrný zájem o navýšení dotace mezi 
příjemci. 

Současně probíhá pracovní skupina na MMR, která řeší otázku vlivu inflace mj. na projekty financované z fondů EU. ŘO OP PIK čeká na 
výsledky PS a doporučení MMR jakožto NOK.

Termín šetření: 7.6.2022 – 17.6.2022

Počet odevzdaných dotazníků: 1751

Počet analyzovaných dotazníků: 1733

ZÁJEM O NAVYŠOVÁNÍ DOTACE – ANO: 1300, NE: 433

CELKOVÁ VÝŠE POŽADOVANÉHO NAVÝŠENÍ DOTACE: 5 198 284 262,20 Kč 



Inflace a její vliv na projekty

STRUKTURA ZÁJEMCŮ O NAVÝŠENÍ DOTACE DLE PRIORITNÍCH OS 



Plánované výzvy



Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje       I.

Alokace výzvy: 4 mld. Kč Míra podpory:
• 45 až 80 % - malý podnik,
• 35 až 75 % - střední podnik,
• 25 až 65 % - velký podnik,
• 85 % - výzkumné organizace.
Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku, 
kategorie činnosti a příp. účinné spolupráce.Výše podpory: 2 mil. – 125 mil. Kč 

Aplikace – výzva I.

Podporované aktivity:
Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb
prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.



Aplikace – výzva I.

Cílová skupina:
• malý a střední podnik (definice GBER),
• small mid-cap, 
• mid-cap, 
• výzkumná organizace,
• velký podnik (pouze v účinné 
spolupráci s MSP). 

Způsobilé výdaje:
• náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV,
• osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a 

ostatního    technického podpůrného personálu,
• náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízené od 

třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého 
hmotného movitého majetku,

• náklady na materiál a komponenty,
• paušální náklady a ostatní provozní náklady.

Klíčová specifika a omezení:
Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační 
výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty. 
Výstupem projektu musí být minimálně jeden z výsledků VaV: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, 
průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
Mezi nepodporované aktivity patří zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, základní výzkum
a výrobní aktivity.

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje       II.



Posílení inovační výkonnosti českých firem                          I.

Alokace výzvy: 1 mld. Kč Výše podpory: 1 mil. – 40 mil. Kč 

Inovace – výzva I.

Podporované aktivity:
• Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
• Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.



Posílení inovační výkonnosti českých firem                         II.

Míra podpory

Inovace – výzva I.

Region Malý podnik Střední podnik Small mid-cap

Severozápad 60 % 50 % 40 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 %
Střední Čechy-Mladá Boleslav, Beroun, 
Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, 
Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

40 % 30 % 20 %

Střední Čechy-Kladno, Rakovník, Mělník 45 % 35 % 25 %

Jihozápad–Rokycany, Plzeň, Plzeň – jih, 
Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, 
Strakonice, České Budějovice, 
Jindřichův Hradec, Prachatice, Český 
Krumlov

40 % 30 % 20 %

Jihozápad–Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 %
Jihovýchod 40 % 30 % 20 %



Inovace – výzva I.

Cílová skupina:
• malý a střední podnik (definice GBER),
• small mid-cap.

Způsobilé výdaje:
• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis),
• stavby (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné 

nařízení o blokových výjimkách),
• technologie (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, 

obecné nařízení o blokových výjimkách),
• software a data (Článek 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, 

obecné nařízení o blokových výjimkách),
• práva k užívání duševního vlastnictví (Nařízení Komise (EU) č. 

1407/2013 o de minimis),
• certifikace produktů (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de 

minimis).

Klíčová specifika a omezení:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2025. 

Posílení inovační výkonnosti českých firem                        III.



Alokace výzvy: 50 mil. Kč

Výše podpory: 50 tis. – 500 tis. Kč 

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví 
výzva I.

Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany 
duševního vlastnictví                                                                                                   I.

Míra podpory:
• 75 % - malý podnik,
• 75 % - střední podnik,
• 75 % - výzkumná organizace.

Podporované aktivity:
• Zveřejnění přihlášek vynálezů.
• Registrace užitných vzorů.
• Registrace průmyslových vzorů.
• Registrace ochranných známek.



Cílová skupina:
• malý a střední podnik,
• výzkumná organizace.

Způsobilé výdaje: 
• služby patentových zástupců.

Klíčová specifika a omezení:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2025.

Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany 
duševního vlastnictví                                                                                                 II.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví 
výzva I.



Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými 
organizacemi a podniky                                                                        I.

Alokace výzvy: 200 mil. Kč

Výše podpory: 
aktivita 4.1 a) 500 tis. Kč - 5 mil. Kč
aktivita 4.1 b) 500 tis. Kč - 20 mil. Kč

Proof of Concept – výzva I.

Míra podpory: 
aktivita 4.1 a)
• 70 % - malý podnik,
• 60 % - střední podnik.

aktivita 4.1 b)
náklady podle čl. 25
• 45 % - malý podnik,
• 35 % - střední podnik.
náklady podle čl. 28
• 50 % - malý podnik,
• 50 % - střední podnik.



Podporované aktivity:
4.1 a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje
s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. Výstupem projektu bude studie
proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu
a přípravu výzkumných činností. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu
projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé
stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho
vyhlídky na úspěch. Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy
o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál.
4.1 b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro
realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu (dále jen „žadatel“) v podnikatelském záměru
doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.
Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů
nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní
projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového
produktu/technologie/služby na trh. Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu
také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání
finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými 
organizacemi a podniky                                                                      II.

Proof of Concept – výzva I.



Cílová skupina:
• malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje:
aktivita 4.1 a) 
• náklady přímo spojené s vytvořením studie 

proveditelnosti.
aktivita 4.1 b) 
• náklady zcela spadající do kategorie experimentálního 

vývoje,
• náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků 

z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u 
příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, 
avšak nenahrazují jiné pracovníky,

• náklady na získání a uznání patentů a dalších 
nehmotných aktiv,

• náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti 
inovací.

Klíčová specifika a omezení:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu je 31. 8. 2025.
Nutnost doložení plánovaného/realizovaného 
transferu technologií nebo spolupráce s 
výzkumnými organizacemi.

Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými 
organizacemi a podniky                                                                     III.

Proof of Concept – výzva I.



Plánované výzvy



Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů I.

Alokace výzvy: 10 mld. Kč Míra podpory:
• 55 % - malý podnik,
• 45 % - střední podnik,
• 35 % - velký podnik.

Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty, 
resp. 65 %/55 %/45 % pro Karlovarský, Ústecký, 
Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, 
Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Výše podpory: 0,5 mil. – 200  mil. Kč 

V případě více projektů nesmí být projekt 
uměle rozdělen tím způsobem, že by byla 
překročena maximální výše dotace ve výši 
15 milionů EUR na podnik a na investiční 
projekt. 

Úspory energie – výzva I.



Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů II.

Úspory energie – výzva I.

Podporované aktivity:

• Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
• Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a 

elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických
hospodářství podnikatelských provozů.

• Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických
hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.

• Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
• Využití odpadní energie.
• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 

(pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
• Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
• Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně
• podpory implementace nástrojů energetického managementu.



Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů III.

Úspory energie – výzva I.

Cílová skupina:
• malý a střední podnik (definice GBER),
• velký podnik,
• subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným 

sektorem (podrobnosti ve výzvě).

Způsobilé výdaje:
• dodatečné investiční náklady nezbytné k 
dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti
pro podporované činnosti.

Klíčová specifika a omezení:
V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace 
stávajících zařízení na výrobu energie pro 
distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále 
modernizace stávajících zařízení na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení
její účinnosti mimo zdrojů na OZE. 
Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod.
Nejsou podporována opatření ke splnění 
legislativních požadavků včetně požadavků na 
BAT apod., resp. pouze náklady nad rámec 
těchto požadavků.



Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR 
určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima              I.

Alokace výzvy: 500 mil. Kč Míra podpory: 
• 70 % - malý podnik, 
• 60 % - střední podnik,  
• 50 %  - velký podnik.

Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací 
varianty, resp. 80 %/70 %/60 % pro Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, 
Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Výše podpory: 0,5 mil. Kč – 15  mil. EUR 

V případě více projektů nesmí být projekt 
uměle rozdělen tím způsobem, že by byla 
překročena maximální výše dotace ve výši 15 
milionů EUR na podnik a na investiční projekt. 

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.



Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR 
určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima               II.                                

Podporované aktivity:
• Výstavba větrných elektráren.

Cílová skupina: 
• malý a střední podnik (definice GBER),
• velký podnik.

Způsobilé výdaje: 
• náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na základě srovnání s podobnou investicí, která je méně
šetrná k životnímu prostředí a která by byla pravděpodobně realizována, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory
(tento rozdíl mezi náklady na obě investice vymezuje náklady související s výrobou energie z obnovitelných
zdrojů a představuje způsobilé náklady).

Klíčová specifika a omezení:
Měrné investiční výdaje na instalovaný elektrický výkon nepřesahují částku 48 000 Kč/kWe.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I.



Rozvoj, vznik Smart Grids podporujících integraci obnovitelných 
zdrojů energie do distribučních soustav v ČR I.

Alokace výzvy: 3 mld. Kč Míra podpory: 
• 50 %  - velký podnik.

Výše podpory: 100 mil. – 2000 mil. Kč 

Energetická infrastruktura – Smart Grids – výzva I.– AMM

Klíčová specifika a omezení:
Projekty musí přispět ke zvýšení kapacity distribuční sítě pro integraci obnovitelných zdrojů 
energie. 



Podporované aktivity:
Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury,
odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů.

Cílová skupina: 
• velký podnik (provozovatelé distribučních 
soustav majících v distribuční soustavě 
připojených více než 90 000 odběrných míst 
zákazníků).

Způsobilé výdaje: 
• náklady na pořízení smart metrů s 

dálkovým ovládáním vybavených 
komunikační jednotkou pro specifický typ 
komunikace,

• náklady na pořízení SIM mobilního 
operátora, relé boxů pro řízení zátěže,

• náklady na implementaci odečtové a 
datové centrály včetně zajištění komponent 
pro zabezpečení a úpravy ostatních 
souvisejících IT systémů a dispečinku.

Rozvoj, vznik Smart Grids podporujících integraci obnovitelných 
zdrojů energie do distribučních soustav v ČR II.
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