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Obsah prezentace:

Informace o programech VaVaI a jejich výzvách

• Program TRIO

• Aktuální stav VS + informace o přípravě nového, 
navazujícího programu

• Priority zaměřené na čistou mobilitu

• Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)

• Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace (PO 1)

• Aktuálně běžící výzvy programů



Program TRIO

• program podpory aplikovaného výzkumu

• financovaný z národních prostředků 
(žadateli i subjekty z Prahy)

• doba trvání programu 2016 – 2021

• celkový objem podpory cca 4 mld. Kč 

• jednostupňové veřejné soutěže vyhlášené 2015/2016/2017 
(tzn. financování projektů od 2016, resp. 2017, resp. 2018)

• navázat by měly soutěže v novém programu, který je v přípravě

• specifikem je zaměření programu na klíčové technologie
(tzv. KETs)



Harmonogram a základní podmínky

1.VS: podpořeno 160 projektů za necelé 2 mld. Kč (na celé období řešení)

2.VS: probíhá odborné hodnocení žádostí, finanční alokace: 
220 mil. Kč pro 1. rok řešení projektů, celkem 1,3 mld. Kč 

- 410 návrhů projektů bylo doručeno do veřejné soutěže elektronicky

- 373 návrhů projektů bylo přijato do veřejné soutěže a jsou určeny
k dalšímu hodnocení Radou programu TRIO

- 37 návrhů projektů nebylo přijato do veřejné soutěže

3.VS: plánovaný termín vyhlášení: květen 2017 (příjem žádostí cca do poloviny
července 2017, výsledky před koncem roku), finanční alokace obdobná jako
pro druhou soutěž

- projekty maximálně 4leté

- řeší podnik ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací

- maximální výše dotace na celý projekt 20 mil. Kč



Věcné zaměření projektů

• projekty se povinně hlásí alespoň k 1 ze 6 oblastí klíčových
technologií:

Fotonika, Mikro - a nanoelektronika, Nanotechnologie, Průmyslové
biotechnologie, Pokročilé materiály, Pokročilé výrobní technologie

• zároveň je nutno prokázat vazbu projektu k některému z cílů
Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV) schválených
vládou 19.7.2012

• výběr cílů z NPOV pro program TRIO zahrnuje i podoblast 1.6
Energie v dopravě, z prioritní oblasti 2

• podpořeny mohou být také projekty s relevancí k tématu čisté
mobility



Možnost podat projekt v oblasti čisté mobility 
v návaznosti na NPOV

NPOV: Prioritní oblast (PO2) Udržitelnost energetiky 
a materiálových zdrojů – 1. Udržitelná energetika

Podoblast 1.6 Energie v dopravě

Cíle VaVaI:

1.6.1. Zvyšovat podíl kapalných biopaliv jako náhrada fosilních zdrojů

1.6.2. Zvyšovat podíl využití elektrické energie pro pohony jako náhrada
fosilních zdrojů - (přihlášeny 2 projekty ve 2. VS TRIO)

1.6.3. Výhledově zavádět využití vodíku jako zdroje energie
pro pohon v dopravě



Možnost podat projekt v oblasti čisté mobility 
v návaznosti na NPOV

NPOV: Prioritní oblast 2 (PO2) Udržitelnost energetiky 
a materiálových zdrojů – 1. Udržitelná energetika

Podoblast 1.1 Obnovitelné zdroje energie

Cíle VaVaI:

1.1.3 Vývoj ekonomicky efektivního využití biomasy

1. VS TRIO – podpořen (realizován) 1 projekt (cca 15 mil. Kč)



Priority Národní výzkumné a inovační strategie 
pro inteligentní specializaci České republiky 
(RIS3) – možné oblasti čisté mobility

Oblasti priorit inteligentní specializace:

7.1.1. Pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně
konkurenceschopný průmysl

Strojírenství – mechatronika

Energetika

7.1.3. Dopravní prostředky pro 21. století

Automotive

Letecký a kosmický průmysl

Železniční a kolejová vozidla



Příkladový projekt v oblasti čisté mobility 
v programu TIP:

ŠKODA ELECTRIC a.s.

• Nová generace kolových vozidel městské hromadné dopravy
s vysokou energetickou účinností a minimalizovanými
environmentálními vlivy (uznatelné náklady 48,5 mil. Kč, dotace
27,2 mil. Kč)

• Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových
měničů pro trolejbusy (uznatelné náklady 15,9 mil. Kč, dotace
9,8 mil. Kč)



Kontaktní osoba programu TRIO:

Oddělení metodiky, koncepcí a hodnocení:

Ing. Eva Kořínková

Tel.: +420 224 852 621

E-mail: korinkova@mpo.cz

mailto:korinkova@mpo.cz


OP PIK/Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace

• VaV a inovace,

• spolupráce mezi jednotlivými sektory (veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a 
podnikatelským),

• podniková centra VaV,

• zavádění inovací v podnicích,

• Vazba na RIS3 strategii

• Větší důraz na inovace vyšších řádů, viditelné efekty i do dalších odvětví a za hranice domácí ekonomiky

• Maximální využití stávající VaVaI infrastruktury (kvalitní služby)

• V oblasti klastrů bude cílem vychovat excelentní klastry, které budou generovat kvalitní výstupy v oblasti 
VaV a budou schopny se úspěšně zapojovat např. do projektů rámcového programu Horizon 2020

• Větší důraz na netechnické inovace - orientace na zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění 
procesních a marketingových inovací



Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace

• Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji 

a inovacích.

• Zvýšit inovační výkonnost podniků.

• Posílení výzkumu, vývoje a uvádění ekoinovací na trh 

přispěje k optimálnímu využití zdrojů a ke snížení dopadů 
výroby či produktu na životní prostředí.



Programy podpory OP PIK - PO 1 – aktuální výzvy

• Inovace

• Potenciál

• Aplikace

• Partnerství znalostního transferu

• Spolupráce

• Inovační voucher

• Služby infrastruktury



Program Inovace - Inovační projekt

podpora zavádění inovací v podnicích, především technologických

I. Výzva programu Inovace – Inovační projekt

• K dnešnímu dni vydáno 173 Rozhodnutí za 2,2 mld. Kč

• III. Výzva programu Inovace – Inovační projekt

• Vyhlášení výzvy: 28.11. 2016

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.1. 2017

• Ukončení příjmu: 18. 4. 2017

• Alokace: 5 mld. Kč



Inovace - Patent

• II. Výzva programu Inovace – Patent

• Vydáno 67 Rozhodnutí za 25,2 mil. Kč

• Otevřená, průběžná výzva do 31. 12. 2017



Program Potenciál

podpora zakládání a rozvoje podnikových výzkumných 
a vývojových center 

I. Výzva programu Potenciál

• K dnešnímu dni vydáno 100 Rozhodnutí za 1,6 mld. Kč

• III. Výzva programu Potenciál

• Vyhlášení výzvy: 11. 11. 2016

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 1. 2017

• Ukončení příjmu: 17. 4. 2017

• Alokace: 2,5 mld. Kč



Program Aplikace

podpora projektů průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě
prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru

• Vyhlášeny 3 výzvy, 2 uzavřeny a vyhodnoceny

• I. Výzva programu Aplikace:

• Doporučeno k financování 302 z 500 žádostí (alokace po navýšení
4 mld. Kč; 30% alokace určeno pro velké podniky)

• II. Výzva programu Aplikace – pro projekty v rámci ERASME:

• Schváleny 3 žádosti (15,6 mil. Kč) ze 3

• III. Výzva programu Aplikace :

• otevřena; příjem žádostí o podporu zahájen 20. ledna 2017,
datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 20. duben 2017.



Program Partnerství znalostního transferu

• I. Výzva programu Partnerství znalostního transferu

• Vyhlášení: 29. května 2015

• Podáno žádostí: 49 / Schváleno 37 (Celkem 72 mil. Kč)

• Vydáno Rozhodnutí (k 15.2.2017): 21

• II. Výzva programu Partnerství znalostního transferu

• Vyhlášení: 24. října 2016

• Podáno žádostí: 14 (Celkem 36 mil. Kč)

• Příjem žádostí uzavřen 7. 2. 2017



Program Spolupráce - klastry

• I. Výzva programu Spolupráce - klastry

• Vyhlášení: 29. května 2015

• Podáno žádostí: 55 / Schváleno 36 (Celkem 206 mil. Kč)

• Vydáno Rozhodnutí (k 15.2.2017): 30

• II. Výzva programu Spolupráce – klastry (pouze kolektivní
výzkum)

• Vyhlášení: 11. března 2016

• Podáno žádostí: 3 / Schváleno 1 (Celkem 3 946 tis. Kč)



Program Spolupráce - klastry

• III. Výzva programu Spolupráce - klastry

• Vyhlášení: 24. října 2016

• Podáno žádostí: 43 předběžných žádostí 
(celkem požadováno 313,8 mil. Kč)

• Příjem předběžných žádostí je již UKONČEN

• Příjem žádostí o podporu – od 7. 2. 2016 do 7. 4. 2017



Program Spolupráce - technologické platformy

• I. Výzva programu Spolupráce – technologické platformy

• Vyhlášení: 15. prosince 2015

• Podáno žádostí: 21

• Schváleno 17 projektů

• Celkem požadovaná dotace 76 mil. Kč

• II. Výzva programu Spolupráce – technologické platformy

• Vyhlášení: 8. února 2017

• Příjem žádostí: 1. června 2017



Program Inovační vouchery

• I. Výzva programu Inovační vouchery: otevřená

• příjem žádostí do 31. 5. 2017

• doposud schváleno 132 žádostí (26,3 mil. Kč)

• II. Výzva programu Inovační vouchery:

• vyhlášena bude v květnu 2017; alokace 164 mil. Kč



Program Služby infrastruktury

• I. Výzva programu Služby infrastruktury (2015):

• 10 žádostí schváleno (395,6 mil. Kč), 3 zamítnuty, 3 projekty
stále v hodnocení

• II. Výzva programu Služby infrastruktury (2016):

• 9 žádostí (375 mil. Kč) z 18 nyní hodnoceno na MPO

• III. Výzva programu Služby infrastruktury (2016):

• otevřena; příjem žádostí zahájen 1. února 2017, 
datum ukončení příjmu žádostí 28. duben 2017.



Příklady OPPI v oblasti čisté mobility:

Úspěšný projekt v programu INOVACE

Iveco Czech Republic, a. s.

Inovace produktu a procesu při výrobě autobusů

Zavedení výroby inovovaných modelů autobusů plnících normu
EURO 6

Přiznaná výše podpory: 78,3 mil. Kč

Úspěšný projekt v programu Potenciál

ŠKODA AUTO a.s. - Rozšíření vývojových kapacit

Přiznaná výše podpory: 45,1 mil. Kč



Kontaktní osoba OP PIK - PO 1:

Oddělení implementace PO1 OPPIK:

Ing. Petr Porák

Tel.: +420 224 853 042

E-mail: porak@mpo.cz

mailto:korinkova@mpo.cz
mailto:porak@mpo.cz


Děkuji za pozornost

Mgr. Pavlína Janová
janova@mpo.cz


