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Regionální kanceláře API

INFORMUJEME, RADÍME, POMÁHÁME

Jsme pro Vás v každém krajském městě a 
nabízíme:
• Individuální konzultace podnikatelských 

záměrů,
• Pomoc při administraci projektů,
• Pořádání konzultačních dnů, seminářů, 

workshopů, více na webu v sekci AKCE
• Kontakty na regionální kanceláře naleznete 

na webu agentury API v sekci KONTAKTY

https://www.agentura-api.org/cs/akce/
https://www.agentura-api.org/cs/kontakty/


Kde se s námi můžete ještě potkat…

Akce Datum Místo

Jak na podnikatelský záměr 20. 9. 2022 online

Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV 22. 9. 2022 Brno

Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání 27. 9. 2022 Brno

Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání 13. 10. 2022 Hodonín

Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání 18. 10. 2022 Znojmo



Pro vaše 
chytré 
podnikání



Aktuálně vyhlášené výzvy z OP TAK



PRIORITA 1
Posilování výkonnosti podniků v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální 
transformace 



Cíl: získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, 
technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje

Prioritní osa 1
APLIKACE – Výzva I. – kolová
1. 9.  - 30. 11. 2022 

Alokace výzvy: 4 mld. Kč

Výše podpory: 2 mil. – 125 mil. Kč

Podporované aktivity:
realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

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.



Prioritní osa 1
APLIKACE – Výzva I. – kolová
1. 9. – 30. 11. 2022

Cílová skupina :
2 – letá historie žadatele:

• malý a střední podnik,
• small mid-cap,
• mid-cap,
• výzkumná organizace (v rámci konsorcia),
• velký podnik nad 3 000 zaměstnanců

(pouze v účinné spolupráci s MSP).

• osobní náklady
• náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených 

od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého 
hmotného movitého majetku

• náklady na smluvní výzkum
• náklady na poradenské služby VaV
• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně 

nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Způsobilé výdaje:

Klíčová specifika a omezení:
• Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
• Výstup projektu: 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.
• Doba realizace projektu max. 48 měsíců, nejpozději však do 31. 12. 2026.
• Počet žádostí na jedno IČ: 

• Velký podnik* (včetně mid-caps a small mid-caps): max. 2 žádosti o podporu, ve které vystupuje 
jako žadatel nebo partner.

• Malý a střední podnik*: max. 3 žádosti.

*nevztahuje se na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.



Cíl: Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how.

Prioritní osa 1
INOVACE – Výzva  I. – kolová
1. 9. – 30. 11. 2022

Výše podpory: 1 mil. – 40 mil. Kč

Alokace výzvy: 1 mld. Kč

Podporované aktivity:
• Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií

a služeb.
• Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.



Prioritní osa 1
INOVACE - Výzva I. – kolová
1. 9. – 30. 11. 2022

Míra podpory:

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 %



Prioritní osa 1
INOVACE – Výzva I. – kolová
1. 9. – 30. 11. 2022

Cílová skupina:
2 – letá historie žadatele:

• malý a střední podnik,
• small mid-cap.

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti*
• stavby
• technologie
• software a data
• práva k užívání duševního vlastnictví*
• certifikace produktů*

Způsobilé výdaje:

Klíčová specifika a omezení:
• Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2025.
• Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

*podpora v režimu de minimis



Prioritní osa 1
INOVAČNÍ VOUCHERY – OCHRANA PRÁV 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - Výzva I. – průběžná
1. 9. 2022 – 31. 12. 2023 

Alokace výzvy: 50 mil. Kč

Výše podpory: 50 tis. – 500 tis. Kč

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

Cíl: Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

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



Prioritní osa 1
INOVAČNÍ VOUCHERY – OCHRANA PRÁV 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - Výzva I. – průběžná
1. 9. 2022 – 31. 12. 2023

Cílová skupina:
2 – letá historie žadatele:

• malý a střední podnik,
• výzkumná organizace.

Způsobilé výdaje:
• služby patentových zástupců*.

Klíčová specifika a omezení:
• Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2025.
• Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

*podpora v režimu de minimis



Prioritní osa 1
PROOF OF CONCEPT – Výzva I. – kolová
1. 9. – 30. 11. 2022 

Alokace výzvy: 200 mil. Kč Míra podpory:
aktivita A)
• 70 % - malý podnik,
• 60 % - střední podnik.

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

Výše podpory:
aktivita A) 500 tis. Kč - 5 mil. Kč 
aktivita B) 500 tis. Kč - 20 mil. Kč

Cíl: Podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi 
výzkumnými organizacemi a podniky, za účelem uplatnění výsledků výzkumu a vývoje 
v praxi.



Prioritní osa 1
PROOF OF CONCEPT – Výzva I. - kolová 
1. 9. – 30. 11. 2022

Podporované aktivity:

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.

B) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho
komercializace. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva o provedených činnostech 
obsahující detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí 
ke zvýšení profitability projektu.



Prioritní osa 1
PROOF OF CONCEPT – Výzva I. - kolová 
1. 9. – 30. 11. 2022

Cílová skupina:
1 – letá historie žadatele:
• malý a střední podnik

Způsobilé výdaje:
Aktivita A) + B)
• náklady přímo spojené s vytvořením studie

proveditelnosti (osobní náklady, náklady na konzultační a 
odborné služby, náklady na materiál
dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, odpisy)

Aktivita 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:
• Projekt musí být realizován na 

území ČR mimo NUTS 2 Praha.
• Nutnost doložení

plánovaného/realizovaného 
transferu technologií nebo
spolupráce s výzkumnými
organizacemi.

• Nejzazší datum pro ukončení
fyzické realizace
projektu je 31. 8. 2025.

• Počet žádostí na jedno IČ není 
omezen.



PRIORITA 4
Posun k nízkouhlíkovému hospodářství



Prioritní osa 4
ÚSPORY ENERGIE – Výzva I. – průběžná
1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

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.

Cíl: Splnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby 
energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.



Prioritní osa 4
ÚSPORY ENERGIE – Výzva I. – průběžná
1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

Podporované aktivity:

• využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, 
instalace akumulátorů

• modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
• využití odpadní energie
• akumulace všech forem energie
• efektivnější osvětlení
• snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
• vegetační střechy
• modernizace výrobních a technologických procesů



Prioritní osa 4
ÚSPORY ENERGIE – Výzva I. – průběžná
1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

Cílová skupina:
2 – letá historie žadatele: 
• malý a střední podnik,
• velký podnik,
• subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem

Klíčová specifika a omezení:
• Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
• V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci/pro vlastní 

spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE.
• Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod. a opatření ke splnění legislativních požadavků.
• Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve 

výši 30 %.
• Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů 

minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v 
porovnání s předchozími emisemi.

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2025.
• Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek
• inženýrská činnost
• energetický posudek*
• projektová dokumentace*
• výdaje na organizaci výběrových řízení*

*podpora v režimu de minimis



Prioritní osa 4
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ 
ELEKTRÁRNY – Výzva I. – průběžná
8. 9. 2022 – 1. 2. 2024

Cíl: Plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování 
jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů. 

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
mil. EUR na podnik a na investiční projekt.



Prioritní osa 4
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ 
ELEKTRÁRNY – Výzva I. – průběžná
8. 9. 2022 – 1. 2. 2024

Podporované aktivity:
• Výstavba větrných elektráren.

Cílová skupina:
2 – letá historie žadatele:
• malý a střední podnik,
• velký podnik.Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku)
• inženýrská činnost
• projektová dokumentace*

Klíčová specifika a omezení:
• Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
• Průměrná doba ročního využití instalovaného výkonu za dobu prvních 5 let provozu splňuje 

minimálně hodnotu 15 %.
• Měrné investiční výdaje na instalovaný elektrický výkon nepřesahují částku 48 000 Kč/kWe.
• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2026.
• Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

*podpora v režimu de minimis



Děkuji za pozornost
hana.rozkopalova@agentura-api.org

© Agentura pro podnikání a inovace, 2022
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