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Financování inovačních projektů - aktuální možnosti! 

Aktuálně (k 8. listopadu 2013) lze žádat o dotace na projekty podporující vědu, výzkum 
a inovace v nově vyhlášených výzvách v Operačním programu Podnikání a inovace, v 
Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále v programu ALFA 
Technologické agentury ČR. Stále je také možnost získat zvýhodněný úvěr v programu 
Mikropůjček Krajského úřadu Moravskoslezského kraj a programu Inostart České 
spořitelny.  

 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

v rámci programu OPPI jsou aktivní výzvy:  

 Inovace – inovační projekt (výzva IV. - III prodloužení): na výzvu je určeno 5 mld. 
Kč a předložit registrační žádost můžete do 22. 11. 2013. Jde o dotaci na 
uvedení inovovaných produktů do výroby a na trh nebo zavádění inovovaného 
výrobního procesu. Je určen jak pro MSP tak i velké podniky.  

 Rozvoj (výzva III. - II prodloužení): na výzvu je určeno 2,5 mld. Kč a předložit 
registrační žádost můžete do 15. 11. 2013. Jde o finance na pořízení nových 
technologických zařízení pro malé a střední firmy.  

Výzvy v OPPI si můžete otevřít na stránkách agentury Czechinvest.  

 

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI) 

v rámci programu OPVaVpI je aktivní:  

http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=5737c6ec2e0716f3d8a7a5c4e0de0d9a-eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69&Itemid=&no_html=1
http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=5737c6ec2e0716f3d8a7a5c4e0de0d9a-060ad92489947d410d897474079c1477&Itemid=&no_html=1
http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=5737c6ec2e0716f3d8a7a5c4e0de0d9a-eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69&Itemid=&no_html=1


 Výzva 2.1 – Posílení výzkumných kapacit VaV center: na výzvu je určena 1 mld. 
Kč a předložit žádost můžete do 17. 1. 2014. Jde o financování materiálového, 
technického a personálního zajištění určené pro vědecko-výzkumná centra.  

Další informace na stránkách MŠMT.  

 

Program ALFA Technologické agentury ČR 

Dne 1. 11. 2013 vyhlásila Technologická agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích Program na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje ALFA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 12. 2013, 
předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2014. 
Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách 
Technologické agentury České republiky.  

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických 
zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje 
dopravy.  

Uchazeči pak mohou být podniky a výzkumné organizace.  

 

Program Mikropůjčky – Moravskoslezský kraj 

Program Mikropůjček poskytuje podnikatelům mladším než 3 roky finance na inovativní 
projekty formou zvýhodněných úvěrů, a to ve výši až 500.000 Kč s úročením 2 % p. a. 
Splatnost úvěru je max. 3 roky s možností odkladu až o 2 roky. O úvěr je možno žádat 
do 31. 12. 2013.  

Bližší informace najdete na stránkách Krajského úřadu MSK.  

 

Program Inostart České spořitelny 

Inostart je určen na zajištění realizace inovativních projektů zaměřených na tvorbu či 
zlepšování existujících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb. Firma 
může získat zvýhodněný úvěr ve výši 0,5 - 15 mil Kč se splatností max. 5 let (možnost 
odložení splátek jistiny až o 3 roky). Dále získá záruku ze strany ČMZRB do výše 60 % 
jistiny úvěru a také expertní poradenské služby ve všech oblastech podnikání. Podnik 
musí být mladší 3 let a s méně než 50 zaměstnanci.  

Více informací na stránkách České spořitelny.  
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