
říjen 18 Příjem projektů do výzvy

NÁZEV VÝZVY

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

POTENCIÁL - VII. VÝZVA 04.09.2020 23.11.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

APLIKACE - VÝZVA VIII. 14.09.2020 15.12.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

Inovace - Inovační projekt - Výzva VIII 15.10.2020 29.01.2021 dle spec. podmínek není k dispozici

Inovační vouchery - IV. Výzva 02.01.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.mpo.cz/asse

ts/cz/podnikani/dotace-a-

SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - AKTIVITA A) 20.03.2020 30.08.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/sluzby-

infrastruktury/sluzby-
SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - VEŘEJNÁ 

PODPORA - AKTIVITA B)

20.03.2020 30.08.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/sluzby-

infrastruktury/sluzby-
SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - NEVEŘEJNÁ 

PODPORA - AKTIVITA B)

20.03.2020 30.08.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/sluzby-

infrastruktury/sluzby-

SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - VEŘEJNÁ 

PODPORA - AKTIVITA C)

20.03.2020 30.08.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/sluzby-

infrastruktury/sluzby-
SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - NEVEŘEJNÁ 

PODPORA - AKTIVITA C)

20.03.2020 30.08.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/sluzby-

infrastruktury/sluzby-

infrastruktury-vyzva-vii/SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - VEŘEJNÁ 

PODPORA - AKTIVITA D)

20.03.2020 30.08.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/sluzby-

infrastruktury/sluzby-
SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - NEVEŘEJNÁ 

PODPORA - AKTIVITA D)

20.03.2020 30.08.2020 dle spec. podmínek https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

VI. Výzva Partnerství znalostního transferu 01.04.2020 20.09.2020 malé a střední podniky (dále jen 

„MSP“) a znalostní organizace

https://www.agentura-

api.org/wp-

VII. Výzva Spolupráce - Klastry - Rozvoj klastru 22.06.2020 30.09.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

VII. Výzva Spolupráce - Klastry - Internacionalizace 22.06.2020 30.09.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

VII. Výzva Spolupráce - Klastry - Sdílená infrastruktura 22.06.2020 30.09.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

VII. Výzva Spolupráce - Klastry - Kolektivní výzkum 22.06.2020 30.09.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

IV. Výzva Proof of concept - aktivita b) 30.06.2020 30.10.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

IV. Výzva Proof of Concept - aktivita a) 30.06.2020 30.10.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

Inovační vouchery COVID-19 - V. výzva 17.04.2020 31.12.2020 dle spec. podmínek https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

VII. výzva Partnerství znalostního transferu 23.11.2020 15.03.2021 plánovaná není k dispozici

Inovační vouchery - VI. výzva 15.07.2020 31.12.2022 dle spec. podmínek není k dispozici

Poradenství - Výzva II - Poradenské služby pro MSP 27.10.2020 26.02.2021 plánované vyhlášení X/2020 není k dispozici

TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA 25.01.2021 26.04.2021 plánovaná není k dispozici

Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita Větrné 

elektrárny

02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita Solární 

kolektory

02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita Tepelná 

čerpadla

02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-
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Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita Výtopny 

na biomasu

02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita MVE 02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita Biomasa - 

KVET

02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

Obnovitelné zdroje energie - V. výzva aktivita Vyvedení 

tepla z bioplynových stanic

02.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.dotaceeu.cz/

cs/jak-ziskat-

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - a) výstavba 

větrných elektráren

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - b) instalace 

elektrických a plynových tepelných čerpadel

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - c) instalace 

solárních termických systémů

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - d) vyvedení tepla 

ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic 

využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě 

elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení 

do místa spotřeby

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - e) výstavba a 

rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy a vyvedení tepla 

do výměníkové stanice včetně

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - f) výstavba a 

rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla 

do výměníkové stanice včetně

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

VI. Výzva Obnovitelné zdroje energie - g) výstavba a 

rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren 

(do 10 MWe instalovaného výkonu)

14.09.2020 07.01.2021 plánovaná není k dispozici

Úspory energie III. výzva - aktivita: Fotovoltaické 

systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

13.01.2020 31.08.2020 pro malé, středí i velké podniky 

včetně podniků s účastí veř. 

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

Úspory energie V. výzva 16.09.2019 30.06.2020 dle spec. podmínek https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

Smart Grids I. (Distribuční sítě) V. výzva 01.10.2019 30.06.2020 malé a střední podniky (MSP) a 

velké podniky; žadatelem 

mohou být i podniky vlastněné 

až ze 100 % veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/smart-grids-

i/smart-grids-i-vyzva-v/

VI. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě 15.10.2020 25.02.2021 dle spec. podmínek není k dispozici

Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita 06.01.2020 28.06.2020 malé, střední a velké podniky https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Akumulace 

energie

06.01.2020 28.06.2020 malé a střední a velké podniky, i 

podniky vlastněné až z 100% 

veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/nizkouhlikove-

Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny 06.01.2020 28.06.2020 malé a střední a velké podniky, i 

podniky vlastněné až z 100% 

veřejným sektorem

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/nizkouhlikove-

VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - a) Elektromobilita 14.09.2020 25.11.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - b) Akumulace 

energie

14.09.2020 25.11.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - d) Úprava 

bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

14.09.2020 25.11.2020 dle spec. podmínek není k dispozici

VI. Výzva Nízkouhlíkové technologie - c) Druhotné 

suroviny

14.09.2020 25.11.2020 pro malé, středí i velké podniky 

včetně podniků s účastí veř. 

není k dispozici

3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem
Úspory energie v SZT IV. Výzva 08.01.2020 01.03.2021 dle spec. podmínek https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

Vysokorychlostní internet - V. výzva plánovaná 2020 není k dispozici

Vysokorychlostní internet IV. Výzva 04.06.2020 05.08.2020 podnikatelský subjekt 

registrovaný u Českého 

telekomunikačního úřadu (bez 

https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

podpory/vysokorychlostn
Vysokorychlostní internet III. výzva - Vznik a rozvoj 

digitálních technických map veřejnoprávních subjektů

plánovaná VII/2020 - IV/2021 není k dispozici

Vysokorychlostní internet III. výzva - Vznik a rozvoj 

digitálních technických map krajů

15.05.2020 16.04.2021 všichni uživatelé DTM https://www.agentura-

api.org/cs/programy-

4.2
Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 

konkurenceschopnost ekonomiky

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER 

SDÍLENÝCH SLUŽEB - V. výzva

plánovaná VIII/2020 - VI/2021 není k dispozici

zdroj dat: 

aktualizace: červen 20

www.irop.mmr.cz
MMR - sestava MS 2014+

3.2
Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského 

sektoru

4.1
Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem 

k internetu

3.1
Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v 

distribučních soustavách
3.3

3.4

Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie 

v oblasti nakládání energií a při využívání 

druhotných surovin
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