
Identifikace výzvy Nastavení výzvy Zaměření výzvy Doplňkovost (je-li relevantní)

Číslo výzvy dle MS2021+ Název výzvy Cíl politiky Priorita Specifický cíl Opatření
(dle MS2021+) Druh výzvy

Alokace výzvy
(příspěvek EU

v CZK)

Model
hodnocení

Planované
datum

vyhlášení
výzvy

(den, měsíc,
rok)

Plánované
datum

zahájení
příjmu žádostí

o podporu
(den, měsíc,

rok)

Plánované
datum

ukončení
příjmu žádostí

o podporu
(den, měsíc,

rok)

Podporované aktivity Typ oprávněného žadatele Územní zaměření Název
programu Priorita Specifický 

 cíl/opatření Číslo výzvy Datum vyhlášení
(rok) Popis doplňkovosti

1.Q

01_23_009
Inovační

  vouchery - výzva II.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti

podniků
  v oblasti

výzkumu, vývoje
a inovací a jejich

digitální
transformace

1.1 Rozvoj a posilování
výzkumných a

  inovačních kapacit a
zavádění pokročilých

technologií 

Inovační
vouchery Průběžná 150 mil. Kč jednokolový 16.01.2023 01.02.2023 01.02.2024

Nákup poradenských, expertních
a

  podpůrných služeb v oblasti
inovací od organizací pro výzkum

a šíření
  znalostínebo akreditovaných
laboratoří s cílem zahájení či

zintenzivnění
  inovačních aktivit malých

a středních podniků.

MSP
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha 

      

01_23_014 Partnerství znalostního transferu – výzva I.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti

podniků v oblasti
výzkumu, vývoje
a inovací a jejich

digitální
transformace

1.1 Rozvoj a posilování
výzkumných a inovačních

kapacit a zavádění
pokročilých technologií.

Partnerství
znalostního

transferu
Kolová 150 mil. Kč jednokolový 16.01.2023 27.01.2023 28.04.2023

a) zavádění pokročilých
technologií v podniku;

b) vývoj/inovace nových produktů
a služeb nebo inovace procesu při
vývoji a zavádění nových produktů

a služeb včetně designu;
c) zlepšení výrobních a/nebo
podnikových procesů včetně

procesu produktové certifikace.

MSP Území České republiky, mimo
NUTS 2 Praha       

01_23_011, 01_23_012, 01_23_013 Spolupráce
  - Klastry -  výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti
podniků v

  oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Posílení výzkumných a
  inovačních kapacit a
zavádění pokročilých

technologií

Klastry Kolová 250 mil. Kč jednokolový 16.01.2023 23.01.2023 21.04.2023

Rozvoj inovačního klastru:
Inovativní aktivity vedoucí k

rozšiřování klastru a jeho kvality,
zlepšení spolupráce a sdílení

znalostí.                                                
Sdílená infrastruktura:

Založení/rozvoj a vybavení centra
klastru s otevřeným přístupem pro

účely průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací.                   
 Kolektivní výzkum: Projekty

splňující definici kolektivního a
předkonkurenčního výzkumu, jsou
řešeny výzkumnými a vývojovými

pracovišti formou smluvního
výzkumu.

MSP, výzkumné organizace
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha       

01_23_010 Technologické
  platformy - výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti
podniků v

  oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Posílení výzkumných a
  inovačních kapacit a
zavádění pokročilých

technologií

Technologické
platformy

Kolová 100 mil. Kč jednokolový 16.01 2023 23.01.2023 14.04.2023

Rozvoj činností technologických
  platforem směřujících k

průmyslové modernizaci a
zavádění pokročilých

  technologií.

MSP velké podniky, výzkumné
  organizace

Území České republiky, mimo
NUTS 2
  Praha       

01_23_015 Poradenství
  - výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

2. Rozvoj
podnikání a

 
 konkurencescho

pnosti MSP

2.1 Posilování udržitelného
růstu a

  konkurenceschopnosti
malých a středních podniků
a vytváření pracovních míst

v
  malých a středních
podnicích, mimo jiné

prostřednictvím
produktivních

  investic

Poradenství Průběžná 80 mil. Kč jednokolový 27.03.2023 17.04.2023 04.09.2023

Nákup poradenských služeb
zaměřených na a)  získání nových

certifikátů potřebných pro
  podnikání a průmysl b)

zpracování hodnocení vodního
hospodářství průmyslových

  podniků dle Metodiky hodnocení
využívání vody na úrovni

podniků                
                                                              

                                           

MSP
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha       

bude upřesněno Virtuální podnik - výzva I.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti

podniků v oblasti
výzkumu, vývoje
a inovací a jejich

digitální
transformace

1.2 Využití přínosů
digitalizace pro občany,

podniky, výzkumné
organizace a veřejné orgány

Digitální podnik Průběžná
bude

upřesněno jednokolový 1. Q 2023
bude

upřesněno
bude

upřesněno

Investice nebo pořízení nových
služeb v oblasti informačních a

komunikačních technologií,
především tedy software a

hardware, související s výrazným
posunem v digitalizaci společnosti.

MSP
Území České republiky, mimo

NUTS 2 Praha       

2.Q

bude upřesněno Zajištění
  odborných a technických kapacit v BCO ČR 

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

3. Rozvoj digitální
  infrastruktury 

3.1 Zlepšování digitálního
  propojení 

Vysokorychlostní
internet Průběžná 100 mil. Kč jednokolový 2. Q 2023 bude upřesněno bude upřesněno

Vybudování odborné a technické
  kapacity v území usnadňující a

zrychlující interakci aktérů při budování
sítí

  s velmi vysokou kapacitou v regionech.

MPO - Broadband competence office ČR celá ČR, kromě Hl.m Prahy       

bude upřesněno Technologie
  pro MAS_CLLD - výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení ITK

2. Rozvoj podnikání a
 

 konkurenceschopno
sti MSP

2.1 Posílení udržitelného růstu a
  konkurenceschopnosti malých a

středních podniků a tvorba
pracovních míst 

Technologie pro
MAS (CLLD) Průběžná 1 mld. Kč jednokolový 03.04.2023 01.05.2023 bude upřesněno

Pořízení nových technologických
  zařízení a vybavení vč. potřebné

infrastruktury, dále pořízení výrobních
  strojů a zařízení, které nejen zvýší

technologickou úroveň MSP a jejich
  konkurenceschopnost, ale také umožní

navazující digitalizaci a automatizaci
výroby.

MSP Území MAS se shválenou strategií v
  OP TAK       

01_23_018 Obnovitelné zdroje energie
- malé vodní elektrárny - výzva I.

Zelenější, nízkouhlíkový přechod k
uhlíkově neutrálnímu hospodářství a

odolná Evropa díky podpoře
spravedlivého přechodu na čistou

energii, zelených a modrých
investic, oběhového hospodářství,

zmírňování změny klimatu a
přizpůsobení se této změně,

prevence a řízení rizik a udržitelné
městské mobility.

4. Posun k
nízkouhlíkovému

hospodářství

4.2 Podpora energie z
obnovitelných zdrojů v

souladu se směrnicí (EU)
2018/2001, včetně kritérií

udržitelnosti stanovených v
uvedené směrnici

Obnovitelné
zdroje energie Průběžná 500 mil. Kč jednokolový 03.04.2023 17.04.2023 30. 09. 2024 Výstavba a modernizace malých

vodních elektráren
MSP

velké podniky
Území České republiky, mimo

NUTS 2 Praha       

01_23_019 Obnovitelné zdroje energie
-  vtláčení biometanu - výzva I.

Zelenější, nízkouhlíkový přechod k
uhlíkově neutrálnímu hospodářství a

odolná Evropa díky podpoře
spravedlivého přechodu na čistou

energii, zelených a modrých
investic, oběhového hospodářství,

zmírňování změny klimatu a
přizpůsobení se této změně,

prevence a řízení rizik a udržitelné
městské mobility.

4. Posun k
nízkouhlíkovému

hospodářství

4.2 Podpora energie z
obnovitelných zdrojů v

souladu se směrnicí (EU)
2018/2001, včetně kritérií

udržitelnosti stanovených v
uvedené směrnici

Obnovitelné
zdroje energie Průběžná 500 mil. Kč jednokolový 03.04.2023 17.04.2023 30. 09. 2024

Podpora transformace stávajících
výroben elektřiny z bioplynu na výrobny
biometanu a výstavba nových výroben
biometanu (čištění bioplynu na kvalitu
zemního plynu, jeho karburace, měření
kvality biometanu, komprese a přenos

dat), a to včetně jejich připojení na
plynárenské sítě anebo místní

infrastrukturu

MSP
velké podniky

Území České republiky, mimo
NUTS 2 Praha       

01_23_020
Energetická

  infrastruktura - Distribuční sítě - připojování OZE -
výzva I.

Zelenější, nízkouhlíkový přechod k
  uhlíkově neutrálnímu hospodářství

a odolná Evropa díky podpoře
spravedlivého

  přechodu na čistou energii,
zelených a modrých investic,

oběhového
  hospodářství, zmírňování změny

klimatu a přizpůsobení se této
změně, prevence

  a řízení rizik a udržitelné městské
mobility.

4. Posun k
nízkouhlíkovému

  hospodářství

4.3 Rozvoj inteligentních
  energetických systémů, sítí a
skladování vně transevropské

energetické sítě
  TEN-E

Smart Grids Průběžná 4 mld. Kč jednokolový 10.04.2023 24.04.2023 24. 09. 2024

Podpora výstavba, posílení,
  rekonstrukce a modernizace

distribučních soustav za účelem zvýšení
volné

  připojovací kapacity pro využití
obnovitelných zdrojů enegie.

velké podniky
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha 

CEF      

bude upřesněno Služby
  infrastruktury - ITI -  výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení ITK

1. Posilování
výkonnosti podniků
  v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Rozvoj a posilování
výzkumných

  a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií 

Služby
infrastruktury Kolová 1,5 mld. Kč jednokolový 2.Q 2023 bude upřesněno bude upřesněno

Rozšíření/výstavba prostor inovační
  infrastruktury, pořízení nového

vybavení, poskytování inovačních
služeb MSP

MSP, velký podnik, VO, provozovatelé
  výzkumné infrastruktury

Území České republiky, mimo
NUTS 2
  Praha       

bude upřesněno Služby
  infrastruktury - výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení ITK

1.Posilování
výkonnosti podniků
  v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Rozvoj a posilování
výzkumných

  a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií 

Služby
infrastruktury Kolová 1 mld. Kč jednokolový 2.Q 2023 bude upřesněno bude upřesněno

Rozšíření/výstavba prostor inovační
  infrastruktury, pořízení nového

vybavení, poskytování inovačních
služeb MSP

MSP, velký podnik, VO, municipality
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha       

bude upřesněno Podpora spolupráce škol a firem - výzva I.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

2. Rozvoj podnikání a
konkurenceschopno

sti MSP

2.1.  Posilování udržitelného růstu
a konkurenceschopnosti malých a

středních podniků a vytváření
pracovních míst v malých a

středních podnicích, mimo jiné
prostřednictvím produktivních

investic

Spolupráce škol a
firem Průběžná 300 mil. Kč jednokolový 17.04.2023 17.05.2023 29.09.203

1)      Zavedení praktického vyučování ve
firmě – tato aktivita je určena pro MSP,
které prozatím praktické vyučování pro

střední, vyšší odborné nebo vysoké
školy nerealizovaly, případně mají zájem
rozšířit nabídku praktického vyučování o
významně jiné obory, než jaké aktuálně

nabízí. 
2) Projektová výuka – tato aktivita je

určena pro MSP, které již praktické
vyučování pro střední, vyšší odborné
nebo vysoké školy zprostředkovávají,

avšak mají zájem o zvýšení přidané
hodnoty tohoto vyučování

prostřednictvím užší spolupráce se
smluvní školou.

Malý a střední podnik (MSP) podle
definice v Příloze I GBER

Území České republiky, mimo
NUTS 2 Praha       

01_23_016 Marketing
  - CzechTrade

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

2. Rozvoj podnikání a
 

 konkurenceschopno
sti MSP

2.1 Posilování udržitelného růstu a
  konkurenceschopnosti malých a

středních podniků a vytváření
pracovních míst v

  malých a středních podnicích,
mimo jiné prostřednictvím

produktivních
  investic

Marketing Průběžná 175 mil. Kč jednokolový 29.05.2023 12.06.2023 12.07.2023

Služby
  pro MSP (konečný uživatel podpory).

Usnadnění vstupu na zahraniční trhy
  prostřednictvím účasti na výstavách a

veletrzích v zahraničí (individuální +
  společné expozice)  + doprovodné

akce 

Česká
  agentura na podporu obchodu

CzechTrade

Území České republiky, mimo
NUTS 2
  Praha       

01_23_017 Marketing
  - výzva I. 

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

2. Rozvoj podnikání a
 

 konkurenceschopno
sti MSP

2.1. Posilování udržitelného růstu
a

  konkurenceschopnosti malých a
středních podniků a vytváření

pracovních míst v
  malých a středních podnicích,

mimo jiné prostřednictvím
produktivních

  investic

Marketing Průběžná 250 mil. Kč jednokolový 29.05.2023 19.06.2023 30.10.2023

Individuální účast na výstavách a
  veletrzích v zahraničí (pronájem

plochy, stánku, účastnické a provozní
  poplatky, doprava zboží, propagační

materiál) 

MSP
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha       

bude upřesněno Proof
  of Concept - výzva II.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti podniků
  v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Rozvoj a posilování
výzkumných

  a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií 

Proof of Concept Kolová 200 mil. Kč jednokolový 01.06.2023 15.06.2023 30.09.2023

Aktivity směřující k ověření
  aplikačního potenciálu nových

výsledků výzkumu a vývoje před jejich
  možným uplatněním v praxi.

MSP
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha       

bude upřesněno Potenciál
  - výzva I.

Konkurenceschopnější a
  inteligentnější Evropa díky

podpoře inovativní a inteligentní
ekonomické

  transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti podniků
  v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Rozvoj a posilování
výzkumných

  a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií 

Potenciál Kolová 1 mld. Kč jednokolový 01.06.2023 15.06.2023 30.09.2023
Založení nebo rozvoj center

  průmyslového výzkumu, vývoje a
inovací

MSP, velký podnik
Území České republiky, mimo

NUTS 2
  Praha       

3.Q

bude upřesněno Cirkulární řešení v podnicích - výzva I.

Zelenější, nízkouhlíkový přechod na
uhlíkově neutrální hospodářství
a odolná Evropa díky podpoře

spravedlivého přechodu na čistou
energii, zelených a modrých

investic, oběhového hospodářství,
zmírňování změny klimatu

a přizpůsobení se této změně,
prevence a řízení rizik a udržitelná

městská mobilita

5. Efektivnější
nakládání se zdroji

5.1 Podpora přístupu k vodě a
udržitelného hospodaření s

vodou

Oběhové
hospodařství Průběžná 500 mil. Kč jednokolový 01.08.2023 14.08.2023 30.11.2023

Zavádění technologií k výrobě druhotné
suroviny, polotovaru nebo výrobku

z vlastního odpadního materiálu.
 

Zavádění technologií pro výrobu
polotovarů nebo výrobků z druhotných

surovin nebo technologií umožňující
zvýšení podílu druhotných surovin ve

výrobku.
 

Zavádění technologií pro znovupoužití
vlastního výrobního odpadu zařazením

zpět do výrobního cyklu.
 

Zavádění technologií ke zvýšení
recyklovatelnosti výrobků. 

Snížení množství vstupů při výrobě.

Podnikatelské subjekty  MSP + mid caps Území ČR mimo hl. města Prahy       

bude upřesněno Úspory vody - výzva I.

Zelenější, nízkouhlíkový přechod na
uhlíkově neutrální hospodářství
a odolná Evropa díky podpoře

spravedlivého přechodu na čistou
energii, zelených a modrých

investic, oběhového hospodářství,
zmírňování změny klimatu

a přizpůsobení se této změně,
prevence a řízení rizik a udržitelná

městská mobilita

5. Efektivnější
nakládání se zdroji

5.2 Podpora přechodu na
oběhové hospodářství účinně

využívající zdroje

Udržitelné
hospodaření s

vodou
Průběžná 500 mil. Kč jednokolový 01.08.2023 14.08.2023 30.11.2023

Úspora spotřeby vody v rámci
hospodaření podniku zvýšením

účinností rozvodů.
 

Úspora spotřeby vody v rámci
hospodaření podniku snížením spotřeby

vody technologií při zachování jejich
produktivity.

 
Úspora spotřeby vody využitím dešťové

vody v rámci hospodaření podniku.
 

Úspora spotřeby vody recyklací nebo
cirkulací vody v rámci hospodaření

podniku.

Podnikatelské subjekty  MSP + mid caps Území ČR mimo hl. města Prahy       

bude upřesněno Podpora připojení bílých adresních míst k VHCN sítím -
výzva I.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

3. Rozvoj digitální
infrastruktury 3.1 Zvýšení digitálního propojení Vysokorychlostní

internet Kolová 2 mld. Kč jednokolový 3. Q 2023 bude upřesněno bude upřesněno

Budování nových sítí s parametry
pevných sítí VHCN a modernizace

stávající infrastruktury sítí pro přístup k
internetu, aby dosáhla parametrů

pevných sítí
VHCN.

podnikatel v elektronických komunikacích
s oprávněním CZ-NACE 61000 a
registrací u ČTÚ podle zákona č.

127/2005 Sb.

celá ČR, kromě Hl.m Prahy; adresní
místa, která byla na základě

mapování a veřejné konzultace
vyhodnocena jako nepokrytá

      
4.Q

bude upřesněno Digitální podnik - výzva I.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti podniků v

oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.2 Využití přínosů digitalizace pro
občany, podniky, výzkumné
organizace a veřejné orgány

Digitální podnik Průběžná bude upřesněno jednokolový 4. Q 2023 bude upřesněno bude upřesněno

Investice nebo pořízení nových služeb v
oblasti informačních a komunikačních

technologií, především tedy software a
hardware, související se zásadní změnou

výrobního postupu nebo rozšířením
kapacity stávající provozovny či rozšíření

výrobního sortimentu provozovny o
výrobky, které nebyly dříve v této

provozovně vyráběny.

MSP Území České republiky, mimo
NUTS 2 Praha       

bude upřesněno Aplikace - výzva II.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti podniků v

oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1 Rozvoj a posilování
výzkumných a inovačních kapacit

a zavádění pokročilých
technologií

Aplikace Kolová 2 mld. Kč jednokolový 4. Q 2023 4. Q 2023 bude upřesněno

Realizace průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje ve smyslu

článku 25 GBER, kterým se v souladu s
články 107 a 108 Smlouvy o ES

prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem

MSP; velké podniky, které nejsou malou
společností se střední tržní kapitalizací

nebo společností se střední tržní
kapitalizací, a to pouze za podmínky

realizace projektu v tzv. účinné spolupráci
s MSP; výzkumné organizace pouze jako

partner

Území České republiky, mimo
NUTS 2 Praha       

bude upřesněno Inovace - výzva II.

Konkurenceschopnější a
inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické

transformace a regionálního
propojení IKT

1. Posilování
výkonnosti podniků
v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a

jejich digitální
transformace

1.1. Rozvoj a posilování
výzkumných a inovačních kapacit

a zavádění pokročilých
technologií

Inovace Kolová 1 mld. Kč jednokolový 4. Q 2023 4. Q 2023 4. Q 2023

a)       Zvýšení technických a užitných
hodnot výrobků, technologií a služeb

(produktová inovace) . b) Zvýšení
efektivnosti procesů výroby a

poskytování služeb (procesní inovace)

MSP a malá společnost se střední tržní
kapitalizací

Území České republiky, mimo
NUTS 2 Praha       

Harmonogram výzev na rok 2023 - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027)


