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Aktuálně vyhlášené výzvy
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Marketing
Nemovitosti
Školicí střediska

ICT a sdílené služeb
Partnerství znalostního transferu
Spolupráce — Klastry
II. výzva programu podpory Marketing

Příjem žádostí od 7. 11. 2016 do 31. 1. 2017, výzva kolová
Oprávněný žadatel: malý a střední podnikatel
Dotace: 200 tis. – 5 mil. Kč
Maximální výše podpory: 50% způsobilých výdajů (dále jen ZV)
Podporované aktivity:
 usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na
zahraničních výstavách a veletrzích
 služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na
zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a
zpět, marketingové propagační materiály)
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-ii/
II. výzva programu podpory Nemovitosti
Příjem žádostí od 21. 11. 2016 do 21. 2. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: malé a střední podniky
Dotace: 1 mil. – 50 mil. Kč
Maximální výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV
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 k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou
investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož
realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v
uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-ii/
II. výzva programu podpory Školicí střediska
Příjem žádostí od 14. 11. 2016 do 14. 2. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: malé a střední podniky
Dotace: dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
Maximální výše podpory: 50% ZV
Podporované aktivity:
 výstavba nových školicích center
 rekonstrukce školicích center
 pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 pořízení vzdělávacích programů
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/skolici-strediska/skolici-strediskavyzva-ii/
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II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby
— aktivita budování a modernizace datových center
Příjem žádostí od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: malé, střední a velké podniky
Dotace: 10 mil. – 120 mil. Kč
Maximální výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV
Podporované aktivity: budování a modernizace datových center
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilenesluzby-vyzva-ii-aktivita-budovani-a-modernizace-datovych-center/
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby
— aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb
Příjem žádostí od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: malé, střední a velké podniky
Dotace: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV
Maximální výše podpory: 1 mil. – 100 mil. Kč
Podporované aktivity: zřizování a provoz center sdílených služeb
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilenesluzby-vyzva-ii-aktivita-zrizovani-a-provoz-center-sdilenych-sluzeb/
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení
Příjem žádostí od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: malé, střední a velké podniky
Dotace: 1 mil. – 50 mil. Kč
Maximální výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV
Podporované aktivity: 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
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilenesluzby-vyzva-ii-aktivita-tvorba-novych-isict-reseni/
III. výzva programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky
Příjem žádostí od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017, průběžná výzva
Oprávněný žadatel: podnikající právnická či fyzická osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní
období a splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES
Dotace: 0,5 mil. Kč – 4 mil. Kč
Maximální výše podpory: 60% ZV
Podporované aktivity: 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
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilenesluzby-vyzva-iii-pro-zacinajici-podniky/
II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu
Příjem žádostí od 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: malé a střední podniky, výzkumné organizace
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Dotace: 0,5 mil. – 3,5 mil. Kč, v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
Maximální výše podpory: 70% ZV
Podporované aktivity:
 vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření
znalostí 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
 projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický
význam pro další rozvoj podniku:
o zlepšení výrobních procesů
o vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění
nových produktů a služeb
o zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostnihotransferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-ii/
III. výzva programu podpory Spolupráce — Klastry
Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 12. 1. 2017
Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 2. 2017 do 7. 4. 2017, kolová výzva
Oprávněný žadatel: podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace
Dotace:
 Míra podpory:
o pro aktivitu a) 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů
pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70% ze způsobilých výdajů pro
malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový
výzkum
o pro aktivitu b), c) a d) 50% ze způsobilých výdajů






min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity a) 40 000 000 Kč pro excelentní
klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč, 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1
podprojekt max. 10 000 000 Kč
max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity b) 15 000 000 Kč pro excelentní
klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity c) a d) 5 000 000 Kč pro excelentní
klastry, 4 000 000 pro rozvinuté klastry, 3 000 000 pro nezralé klastry

Podporované aktivity:
a) Kolektivní výzkum
b) Sdílená infrastruktura
c) Internacionalizace klastru
d) Rozvoj klastrové organizace
Odkaz na výzvu: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzvaiii/
Ing. Lenka Stratilová
telefon: +420 499 420 409
mobil: +420 725 506 846
e-mail: stratilova@cep-rra.cz
Rádi s Vámi Váš projektový záměr projdeme,
konzultaci projektových záměrů nabízíme zdarma.
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