
Aktuální výzvy 
a dotační programy

Aktuálně můžete čerpat dotace na: odborné vzdělávání zaměstnanců – 
modernizaci zařízení pro sociální služby – veřejnou infrastrukturu a služby 
cestovního ruchu – zvyšování konkurenceschopnosti podniků – najmutí 
stážistů z řad studentů či osob ohrožených na trhu práce – podporu 
současného umění. 

zpravodaj č. 11/2014

OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 
(POVEZ)
Dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové ná-
hrady po dobu školení pro ekonomicky stabilní 
podniky.

Vzdělávejte se pro stabilitu
Dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové ná-
hrady po dobu školení pro podniky, jež se nachází 
v přechodně obtížné hospodářské situaci.

Vzdělávejte se pro růst II
Regionální individuální projekt, v rámci kterého 
lze získat dotace na vzdělávání zaměstnanců 
a mzdové náhrady po dobu školení.
Tento program je momentálně otevřen v krajích: 
Liberecký, Středočeský, Jihomoravský, Ústecký, 
Karlovarský, Pardubický a Jihočeský.

REGIONÁLNÍ OP MORAVSKOSLEZSKO
Oblast podpory 2.1: Infrastruktura veřejných 
služeb
Modernizace/pořízení nových lůžek, včetně pří-
slušenství a jiných kompenzačních pomůcek pro 
zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb. a pozdějších předpisů.
Ukončení příjmu žádostí: 14. ledna 2015

REGIONÁLNÍ OP STŘEDNÍ ČECHY
Oblast podpory 2.2: Veřejná infrastruktura 
a služby cestovního ruchu
Budování nových turistických stezek, včetně 

značení, informačních tabulí, map, rekonstrukcí 
vyhlídek, rozhleden a další doprovodné infra-
struktury. Budování nových cyklostezek a cykli-
stických tras s využitím pro cestovní ruch, včet-
ně značení, informačních tabulí a map, rozvoj 
a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku 
a rekreační plavbu, rekonstrukce a revitalizace 
kulturních památek se záměrem využití pro tu-
ristický ruch.
Ukončení příjmu žádostí: 9. ledna 2015

FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt Vzdělávání OZP
Zvyšování konkurenceschopnosti podniků, 
ve kterých jsou zaměstnávány OZP prostřednic-
tvím vzdělávání OZP.

Projekt Stáže pro mladé
Dotace pro podniky na najmutí stážisty z řad 
studentů.

Projekt Stáže ve firmách
Dotace pro podniky na najmutí stážisty z řad 
osob ohrožených na trhu práce.

FONDY EHP
Program CZ 06 - Kulturní dědictví a současné 
umění
Dotace na podporu současné divadelní scény, 
výtvarného, hudebního a filmového umění (fil-
mové a hudební festivaly, výstavní nebo insce-
nační projekty).
Ukončení příjmu žádostí: 9. ledna 2015 

PŘÁNÍ AKTUALITY
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KALENDÁŘ ZAJÍMAVOSTÍ

ZIMNÍ DÍLNY PRO 
PERSONALISTY

Pro členy HR klubu jsou připravena zají-
mavá témata z praxe, která jim přinesou 
JUDr. R. Souček, Bc. F. Gráfek, Ing. V. Opa-
trný či Mgr. J. Janatka. www.hr-klub.cz

ŽIVOT NA VAHÁCH
Jak sladit osobní život s prací před-

stavuje otázku pro mnoho manažerů. Se-
tkání s psychologem J. Klimešem nastíní, 
jak zvládnout obojí. www.eyrie.cz

VEN Z KRAbICE – STAŘÍ PSI 
A NOVÉ KOUSKY

Další ročník oblíbené konference, s níž se 
podíváte na business a lidi v něm jinýma 
očima, startuje již v březnu. Neváhejte! 
www.venzkrabice.cz

15. 1.

27. 1.

26. 3.

2015

2015

2015

Vážené dámy a pánové, 
přeji Vám příjemné 
prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2015 
hodně zdraví, 
spokojenosti, osobních 
i pracovních úspěchů, 
včetně řady využitých 
dotačních příležitostí. 

Jan Janatka,  
ředitel společnosti 
ECS Eurofinance, s. r. o.

http://www.hr-klub.cz/kalendar-akci/zimni-dilny-praha-2015.html
http://eshop.everesta.cz/zivot-na-vahach-jak-sladit-praci-a-osobni-zivot-3076.html
http://eshop.everesta.cz/ven-z-krabice-6-stari-psi-a-nove-kousky-2200.html


OP Podnikání a inovace  
pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s Agenturou na podporu podnikání 
a investic CzechInvest připravilo OP PIK pro podporu podnikání z Evropských 
strukturálních a investičních fondů. OP PIK se skládá ze 4 prioritních os, 
které pokrývají jednotlivé investiční priority. 

PO 1 ROZVOJ VýZKUMU A VýVOJE PRO INO-
VACE
▸  Zvýšení inovační výkonnosti podniků
▸  Navýšení intenzity a účinnosti spolupráce 

ve výzkumu, vývoji a inovacích
Příklady aktivit: zakládaní a rozvoj podnikových 
výzkumných a vývojových center – zavádění 
inovací výrobků a služeb do výroby a na trh 

PO 2 ROZVOJ PODNIKÁNÍ A KONKURENCE-
SCHOPNOSTI MALýCH A STŘEDNÍCH PODNIKů
▸  Zvýšení počtu nových podnikatelských zámě-

rů začínajících a rozvojových podniků
▸  Navýšení internacionalizace malých a střed-

ních podniků
▸  Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro pod-

nikání 

OP PIK očima CzechInvestu
Na další podrobnosti k OP Podniká-
ní a inovace pro konkurenceschop-
nost jsme se zeptali přímo Lukáše 
Vymětala, ředitele Divize struktu-
rálních fondů Agentury pro podpo-
ru podnikání a investic CzechInvest.  

Pro koho a na co je OP PIK primárně určen?
Převážná většina oblastí podpor OP PIK přímo na-
vazuje na programy v rámci OP PI. OP PIK reaguje 
svým zaměřením i na současné potřeby rozvoje 
a absorpční kapacitu některých programů OP PI. 
Podpora je zacílena přednostně na malé a střední 
podniky, nicméně specifické aktivity jsou vhodné 
také pro velké podniky, podnikatelská seskupení, 
výzkumné organizace, provozovatele inovační 
infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, 
neziskové organizace či orgány státní správy a sa-
mosprávy a jimi založené či zřizované organizace.

Z jakého důvodu by se měli potencionální 
příjemci o možnost využití dotací právě z tohoto 
OP zajímat? 
OP PIK klade důraz na rozvoj podnikových vý-
zkumných, vývojových a inovačních kapacit a je-
jich propojení s okolním prostředím, na podporu 
nových podnikatelských záměrů, včetně rozvo-
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pod patronací

Program

ROZHOVOR

▸  Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských 
zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důra-
zem na odborné vzdělání

Příklady aktivit: realizace podnikatelských zá-
měrů začínajících podniků a rozvojových podni-
ků díky vhodným finančním nástrojům – služby 
pro MSP pro usnadnění vstupu na zahraniční trhy 

PO 3 ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ, ROZVOJ 
ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A ObNOVI-
TELNýCH ZDROJů ENERGIE, PODPORA ZAVÁ-
DĚNÍ NOVýCH TECHNOLOGIÍ V ObLASTI NA-
KLÁDÁNÍ ENERGIÍ A DRUHOTNýCH SUROVIN
▸  Zvýšení podílu výroby energie z obnovitel-

ných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR
▸  Zvýšení energetické účinnosti podnikatelské-

ho sektoru

Kromě samotných dotací bude možné využít 
i řadu dalších finančních nástrojů. Můžete uvést, 
o které se jedná konkrétně? 
Ve specifických programech podpory budou pod-
pořeny projekty formou zvýhodněných úvěrů, zá-
ruk, kapitálových investic. Tyto finanční nástroje 
budou vhodně doplněny dotací ve formě finanč-
ního příspěvku pro úhradu úroku, či projektových 
dokumentací. Nyní se využití finančních nástrojů 
předpokládá v programech „Progres“, „Rizikový 
kapitál“, částečně v programu „Nemovitosti“ 
a částečně v programu „Úspory energie“.

Kdy mohou příjemci očekávat první výzvy 
k OP PIK? 
Řídící orgán, kterým je Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR, předpokládá vyhlášení prvních 
výzev ve druhém čtvrtletí roku 2015.

Máte pro zájemce nějaká doporučení?  
Zájemcům doporučujeme především pečlivě 
prostudovat text příslušné Výzvy, Podmínek 
a Pokynů pro žadatele a realizovat projekt v sou-
ladu s nimi. Všechny změny projektu je pak třeba 
konzultovat s projektovým manažerem v předsti-
hu. Zásadní pro úspěch projektu je i pečlivý pří-
stup při výběru dodavatele. 

je služeb, na zvyšování energetické účinnosti 
podnikatelského sektoru, využívání obnovitel-
ných zdrojů energie, modernizaci energetické 
infrastruktury a zavádění nových technologií 
a na usnadnění rozvoje podnikání, služeb a pří-
stupu ke službám státu prostřednictvím vysoko-
rychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou 
služeb informačních a komunikačních technolo-
gií. Je proto zajímavou alternativou pro všechny, 
kteří se plánují angažovat či posílit své angažmá 
ve stanovených oblastech.

▸  Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí 
v distribučních soustavách
▸  Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové techno-

logie v oblasti nakládání energií a při využívá-
ní druhotných surovin
▸  Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem
▸  Posílení energetické bezpečnosti přenosové 

soustavy
Příklady aktivit: výstavba, rekonstrukce 
a modernizace malých vodních elektráren – 
zavádění a modernizace systémů měření a re-
gulace 

PO 4 ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH PŘÍ-
STUPOVýCH SÍTÍ K INTERNETU A INFORMAČ-
NÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
▸  Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístu-

pem k internetu
▸  Navýšení úrovně nejmodernějších a pokro-

čilých ICT
Příklady aktivit: tvorba sofistikovaných ICT 
řešení – budování a modernizace datových 
center. 


