operační programy

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ
A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
V ROCE 2016
Dosud bylo v rámci OP PIK vyhlášeno celkem 40 výzev s celkovou alokací
přesahující 29 mld. Kč, z nichž je aktuálně 33 výzev otevřeno pro předkládání
žádostí o podporu. Současně se intenzivně připravují či dokončují
další výzvy plánované k vyhlášení v průběhu roku 2016.

Plánované akce v rámci OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako
řídicí orgán OP PIK ve spolupráci s CzechInvestem pořádá každoročně informační semináře pro veřejnost o nových
výzvách a aktuálních informacích k pro-

gramu OP PIK. Na jaře v Praze, Brně a Ostravě a na podzim jsou pořádány výjezdní
semináře po krajských městech. Mimo
tyto obecné informační semináře pořádá agentura CzechInvest také tematické

Aktuální průběh čerpání z OP PIK
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl
formálně schválen Evropskou komisí dne
29. dubna 2015. Zahájení implementace
OP PIK je datováno na konec května 2015,
kdy 29. května došlo k vyhlášení prvních 15
dotačních výzev pro předkládání projektů
pro žadatele o podporu z OP PIK. Následně
byla dne 26. června 2015 ještě vyhlášena
výzva pro projekty aplikovaného výzkumu.
Další dvě kola vyhlášení výzev proběhla
v září a prosinci 2015. Žádosti o poskytnutí
podpory podávají žadatelé elektronicky

prostřednictvím
portálu
ISKP14+
Aplikace MS2014+. K datu 3. března
2016 bylo evidováno v systému MS2014+
celkem 7 060 zaregistrovaných žádostí
o podporu s celkovými předpokládanými
způsobilými výdaji přesahujícími 202,9
mld. Kč a požadovaným příspěvkem Unie
ve výši 80,1 mld. Kč (samotné dotace
se budou lišit dle míry podpory podle
jednotlivých programů, respektive výzev).
Do současné chvíle bylo v rámci OP PIK
vyhlášeno celkem 40 výzev s celkovou
alokací přesahující 29 mld. Kč, z nichž
je aktuálně 33 výzev otevřeno pro

předkládání žádostí o podporu. Zároveň
se intenzivně připravují či dokončují
i další výzvy plánované k vyhlášení
v průběhu roku 2016. Pravděpodobně
ve 3. čtvrtletí 2016 by měly být vyhlášeny
v pořadí II. výzvy ke stejným programům
podpory jako v roce 2015, případně I.
výzvy pro dosud nevyhlášené programy
podpory (např. Vysokorychlostní internet
a Finanční nástroje). Aktuální informace
týkající se OP PIK, vyhlášených výzev či
jejich dokumentaci naleznete na níže
uvedených webových stránkách.

semináře, zaměřené například na výběr
dodavatele v rámci programů podpory
OP PIK nebo systém MS2014+. Aktuální
informace o seminářích OP PIK najdete
na níže uvedených webových stránkách.

Datum

Název akce

Místo konání

17.5.2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Praha

18.5.2016

ALUCAST

Buchlovice

19.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Karlovy Vary

19.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Ústí nad labem

23.5.2016

Průvodce systémem MS2014+

Hradec Králové

26.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Brno

26.5.2016

Průvodce systémem MS2014+

Karlovy Vary

26.5.2016

CBA v systému MS2014+

Karlovy Vary

26.5.2016

Průvodce systémem MS2014+

České Budějovice

26.5.2016

Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Jihlava

31.5.2016

Výběr dodavatele v OP PIK dle Zákona o veřejných zakázkách v režimu otevřeného
a zjednodušeného podlimitního řízení

Praha

31.5.2016

Výběr dodavatele v OP PIK

Plzeň

Třetí řádné jednání Monitorovacího výboru OP PIK
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Více informací o akcích OP PIK: http://www.czechinvest.org/akce

Více informací o seminářích: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

