Programy pro podnikatele
V programovém období 2014-2020 je pro podnikatele připravena řada dotací. V níže uvedené
tabulce je zpracován přehled aktuálních dotačních možností pro podnikatele - lépe se tak
zorientujete v možnostech získání dotace z EU, ať už hledáte dotace na rozvoj podnikání, na nákup
strojů, vývoj SW či své zaměstnance.
Dotace podle operačního programu :
OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro

https://www.strukturaln

konkurenceschopnost (OPPIK) poskytne v období

i-fondy.cz/cs/Fondy-

2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a

EU/2014-

vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce 2020/Operacninemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační

programy/OP-

technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

Podnikani-a-inovace-

OPPIK navazuje na svého předchůdce Operační proprogram Podnikání a inovace (OPPI). Spravuje ho konkurenceschopnost
Agentura pro podporu podnikání a inovace (API), dříve
CzechInvest. Ta spadá pod Ministerstvo průmyslu a https://www.agenturaobchodu.

api.org/
https://www.mpo.cz/

OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) se

http://www.opzp.cz/po

zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje

dporovane-oblasti/

jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality
životního prostředí v ČR.
Podnikatelské subjekty mohou čerpat podporu pouze
v rámci druhé, třetí a čtvrté prioritní osy – na
zkvalitnění ovzduší, nakládání s odpady a ochranu
krajiny.
Komunitární

Dotace z komunitárních programů podpoří projekty

http://www.crr.cz/Files/

programy

mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené

Docs/EEN/EEN_publik

oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné,

ace/2015/3%20-

a to v celoevropském měřítku.

%20komunitarni%20pr

Komunitární programy jsou vždy alespoň z části ogramy.pdf
financovány přímo z evropského rozpočtu a jejich
administraci tak řeší Evropská komise. Důležitou
podmínkou je, že výsledky projektů musí být nové,
jedinečné a přínosné minimálně pro celou Evropu.

Evropské komunitární programy:
•

Horizont 2020

•

Eurostars

•

Společné technologické iniciativy – Joint Technology
Initiatives (JTI)

PRV

•

Central Europe 2020

•

COSME

•

LIFE+

•

Erasmus+

•

Kreativní Evropa

•

Zdraví pro růst

•

Práva a občanství

•

Spravedlivost
Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení

http://eagri.cz/public/w

konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a

eb/mze/dotace/progra

potravinářských podniků.

m-rozvoje-venkova-

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova mohou

na-obdobi-2014/

podávat zemědělci, potravináři, lesníci a obce, které
mohou žádat o podporu na obnovu cest. Své dotační
žádosti podávejte na Portálu farmáře eAGRI. PRV
spravuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se
Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) se

http://www.strukturalni-

zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené

fondy.cz/cs/Microsites/

organizace, nemocnice, sociální podniky, školská

IROP/Vyzvy

zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a
neziskový sektor.

http://www.crr.cz/cs/

IROP navazuje na regionální operační programy a
Integrovaný operační program, které poskytovaly
podporu v roce 2007 – 2013. IROP je spravován
Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro
regionální rozvoj ČR.
TAČR

Technologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce

https://www.tacr.cz/ind

2009 za účelem podpořit spolupráci mezi

ex.php/cz/

výzkumnými organizacemi a českými podnikateli.
Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České
republiky.

TA ČR spravuje programy na podporu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zajišťuje
přípravu programů TAČR, přijímá návrhy projektů,
hodnotí je, poskytuje finanční podporu ze státního
rozpočtu a následně provádí kontrolu realizace
podporovaných projektů.
Podnikatelé

a

výzkumné

instituce

mohou

být

podpořeny až 100% dotací.
OP

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na

https://www.strukturaln

Zaměstnanost

podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a

i-fondy.cz/cs/Fondy-

modernizaci veřejné správy.

EU/2014-

Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na

2020/Operacni-

podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,

programy/OP-

sociální začleňování, boj s chudobou, sociální

Zamestnanost

inovace, mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou
správu.
Trio

Program zaměřený na aplikovaný výzkum a

https://www.mpo.cz/cz

experimentální vývoj. Podporuje spolupráci mezi

/podnikani/podpora-

podniky a výzkumnými organizacemi.

vyzkumu-a-

Podporuje oblasti s významným růstovým

vyvoje/novy-program-

potenciálem, jako např. výroba dopravních

trio--160144/

prostředků, strojírenství, elektronika a
elektrotechnika, IT služby a software, výroba a
distribuce el. energie, léčiva a zdravotnické potřeby.
Olomoucký kraj

Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu

https://www.kr-

podnikání nad rámec zákonem svěřených povinností.

olomoucky.cz/podpora

Od roku 2016 má Olomoucký kraj samostatný dotační -soutezi-propagujicichprogram na podporu podnikání.

podnikatele-prijemzadosti-20-1-31-1-cl3755.html
https://www.krolomoucky.cz/podpora
-poradenstvi-propodnikatele-prijemzadosti-20-1-31-1-cl3749.html

