
       
 

 

Nové výzvy OPPIK 
 

Technologie 

Cílem programu Technologie je podpora mikro a malých podniků a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti prostřednictvím dotace na nákup strojů, technologických zařízení a 
vybavení. V rámci programu technologie dojde k vyhlášení současně dvou výzev.  

Podporované aktivity: 
 nákup výrobních strojů 
 pořízení nových výrobních technologických zařízení a vybavení 
 seznam podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE bude přílohou výzvy 

Podporované regiony: 
 OKRES: Karlovy Vary, Sokolov, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem, Louny, Děčín, Chomutov, 

Most, Bruntál, Opava, Ostrava - město, Karviná 
 ORP (obec s rozšířenou působností): Frýdlant, Šumperk, Zábřeh, Jeseník, Uničov, Šternberk, 

Vsetín, Lipník nad Bečvou, Přerov, Moravské Budějovice, Znojmo, Moravský Krumlov, Hodonín, 
Kyjov, Veselí nad Moravou, Bystřice nad Pernštejnem 

Výzva V pro začínající podnikatele s existencí do tří let  

Oprávnění žadatelé: 
 Mikro a malé podniky, tj. podniky do 49 zaměstnanců, působící ve zpracovatelském průmyslu. 
 Projekt musí být realizován v jednom z podporovaných regionů. 

 
 
Míra a výše dotace: 

 Procentuální výše dotace bude činit 45 % způsobilých výdajů u obou výzev. 
 Pro starší podniky činí dotace na jeden projekt 1 - 20 mil. Kč. 
 Pro začínající podniky je to 100 - 225 tis. Kč. 
 Alokace: 50 mil. Kč 

 

Výzva IV pro podnikající fyzické a právnické osoby s min. 3 letou existencí na trhu  

Oprávnění žadatelé: 
 Mikro a malé podniky, tj. podniky do 49 zaměstnanců, působící ve zpracovatelském průmyslu. 
 Projekt musí být realizován v jednom z podporovaných regionů. 

 
Míra a výše dotace: 

 Procentuální výše dotace bude činit 45 % způsobilých výdajů u obou výzev. 
 Pro starší podniky činí dotace na jeden projekt 1 - 20 mil. Kč. 
 Pro začínající podniky je to 100 - 225 tis. Kč. 
 Alokace: 1,8 mld Kč 
  

 
Podávat žádosti je možné do 2/2017. Příjem žádostí bude probíhat od 9.12. 2016.  
 
V případě zájmu Vám s přípravou projektu rádi pomůžeme. 


