
 
 

 
 
 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE  
PRO KONKURENCESCHOPNOST 

 

JARO – LÉTO 2017 
 

 NEMOVITOSTI & ENERGIE 
 

ÚSPORY ENERGIÍ    ----    zateplování objektů, technologická opatření k úsporám, využívání odpadní energie 

Žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti 

Výše dotace: malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %, 500 tis. Kč – 250 mil. Kč 

Žádosti: 15. 12. 2016 – 30. 3. 2018 
 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE    ----    vyvedení tepla a bioplynu z bioplynových stanic, zdroje KVET z biomasy, 

zdroje tepla z biomasy, MVE  

Žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti 

Výše dotace: 40 – 80 % způsobilých výdajů dle zaměření projektu a velikosti žadatele 

Žádosti: 15. 2. 2017 – 15. 7. 2017 
 
 

 VÝZKUM & VÝVOJ 
 

POTENCIÁL ----    zřízení a rozvoj výzkumných a vývojových center, stavby, rekonstrukce, vybavení VaV center 

Žadatelé: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti 

Výše dotace: 50 % malé a střední podniky, velké podniky dle příjmů projektu, 2 – 75 mil. Kč 

Žádosti: 16. 1. 2017 – 17. 4. 2017 

 

APLIKACE    ----    náklady na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, příspěvky na mzdy a materiál, smluvní výzkum 

Žadatelé: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti 

Výše dotace: podle velikosti podniku a charakteru projektu 50 a více %, 1 – 100 mil. Kč 

Žádosti: 20. 1. – 20. 4. 2017 
 

INOVACE ----    investice v souvislosti s inovací produktu, procesu, v oblasti organizace a marketingu 

Zaměření: stroje, zařízení, technologie v souvislosti se zaváděním inovací, doprovodné stavební práce ad. 

Žadatelé: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti 

Výše dotace: malý podnik 45%, střední podnik 35 %, velký podnik 25 %, 1 – 100 mil. Kč 

Žádosti: 18. 1. 2017 – 18. 4. 2017 
 

INOVAČNÍ VOUCHERY - využití služeb výzkumných organizací, služby v oblasti vývoje produktů, procesů, testování, 

měření, diagnostika, rozbory, vývoj prototypu, softwaru, design produktu, optimalizace procesu firmy a další. Službu 

poskytovány výzkumnou organizací, certifikovanou zkušebnou 

Žadatelé: malé a střední podniky 

Výše dotace: 75 %, 80 – 250 tis. Kč,  

Žádosti: do 31. 5. 2017 
 

 

 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE – OSTRAVSKO 
 

TECHNOLOGIE - nové stroje a zařízení zejména ve zpracovatelském průmyslu, pro malé podnikatele, od 3/2017 

NEMOVITOSTI - rekonstrukce nevyužívaných či nedostatečně využívaných objektů, pro malé a střední podnikatele, 

rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů, od 3/2017 

 

Pokud připravujete investiční záměr v tomto regionu, prověřte si možnosti získání dotace z těchto programů. 

 

 

Pokud máte zájem o bližší informace, vyhodnocení reálnosti získání dotací, sjednání nezávazné informativní schůzky  

či přímo zpracování žádosti, kontaktujte nás na tel.: 558 335 479 nebo e-mailem: kazuist@kazuist.cz 


