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1. Podklady pro tvorbu dotačních programů 

Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. (VÚZT), který je mj. členem obou sdružení 
působících v oboru, připravuje pro Ministerstvo zemědělství podklady pro přípravu nových 
dotačních programů na podporu investic do zemědělských strojů. 

Kromě aktualizace podpory investic v rámci Programu rozvoje venkova na období 2021 – 2027 
se na totéž období ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravuje Operační 
program Životní prostředí (OPŽP), zaměřený hlavně na podporu investic do strojů pro precizní 
zemědělství. 

Podmínkou této podpory, kladenou ze strany MŽP, je stanovení konkrétních ukazatelů, na 
jejichž základě by bylo možné měřit efekty a příspěvky strojů pro precizní zemědělství ke 
zlepšení životního prostředí (např. snížení zatížení ekosystému pesticidy a hnojivy, úspora 
vody, úspora materiálových vstupů, snížení utužení půdy, omezení eroze půdy apod.). 

VÚZT nabízí výrobcům a dovozcům zemědělské techniky spolupráci při přípravě podkladů.  

V první fázi prosím pošlete návrhy sortimentu strojů), které by z hlediska přínosů pro životní 
prostředí byly vhodné  k dotační podpoře. Ke každému stroji prosím uveďte také aktuální 
cenové limity a v jakém měřitelném parametru by podle vás bylo možné jeho zařazení mezi 
dotované stroje obhájit. 

Pro vyhodnocení přínosu dotovaných strojů pro životní prostředí ve srovnání s konvenčními 
technologiemi budou následně podle zkušeností a výsledků výzkumných projektů VÚZT a 
zkušeností prodejců z praktického provozu strojů postupně podklady doplňovány (hodnoty 
měřitelných ukazatelů). 

Věříme, že ve spolupráci s VÚZT se podaří připravit dobrý dotační program, který přispěje 
nejen ke zlepšení vybavení zemědělských podniků, ale významně zvýší i odbytové možnosti 
výrobců a prodejců.  

Budeme rádi rovněž za každý námět, který přispěje k řešení. 

2. Zahraniční veletrhy v roce 2020 

Zatím pouze dvě firmy reagovaly na naši poslední výzvu k specifikaci zahraničních veletrhů pro 
roky 2021 a 2022, kde bychom měli požádat o podporu MPO ČR a připravit oficiální českou 
účast. 

Celá řada mezinárodních veletrhů byla letos v důsledku pandemie koronaviru zrušena či 
odložena na příští rok. V některých regionech světa (např. Asie, Východní Evropa, vybrané 
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země EU ad.) jsou však podmínky příhodnější a veletrhy se zde budou moci konat. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu se proto rozhodlo tyto veletrhy dodatečně podpořit formou 
české oficiální účasti (ČOÚ). V případě dostatečného zájmu tak firmy budou mít možnost se 
jich zúčastnit za zvýhodněných podmínek. MPO zvažuje možnost dodatečného zařazení 
některého veletrhu ještě do konce letošního roku (ideálně v rozmezí říjen až prosinec), kde by 
se dala reálně zorganizovat česká oficiální účast. Vzhledem k tomu, že by se muselo jednat o 
relativně rychlou přípravu akce, šlo by o účast v kategorii C, tedy samostatné expozice 
vystavovatelů. 

Pokud by to pomohlo, bylo by možné požádat o výjimku ze stávajících podmínek tak, aby bylo 
možné mít např. přihlášené minimálně alespoň 3 firmy, aby se ČOÚ mohla uskutečnit (podle 
současných podmínek se jedná o min. 5 firem), nebo umožnit vedle úhrady výstavní plochy a 
některých služeb i úhradu základní stavby stánku. 

Pokud byste měli námět na některý vhodný veletrh, informujte nás prosím emailem na 
zet.agro@post.cz do 25.08.2020, do konce srpna bychom projednali s MPO ČR. 

3. Program výzev OP PIK  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které mají být vyhlášeny 
do konce tohoto roku. Doporučujeme průběžně sledovat vývoj dotačních nástrojů, které se 
často mění. Není také jisté, jaké možnosti dotačních programů budou moct podniky využít 
v roce 2021, kdy by mělo být zahájeno nové programové období. Svaz průmyslu ČR proto 
firmám doporučuje, aby peníze z dotačních programů využily ještě letos. 

MPO ČR v rámci současného programového období letos vyhlásí poslední výzvy v OP PIK 
v celkové výši alokace 12 mld. Kč. SP ČR jedná o nastavení či možných změnách v OP PIK. 
V minulosti se SP ČR podařilo zlepšit některá nastavení výzev či hodnotících kritérií, která 
pomohla odstranit některé bariéry čerpání pro firmy. Vláda se za současné situace rozhodla 
provést možné realokace a přesunout prostředky z OP PIK. 

SP ČR však stále hájil potřebu udržet a vyhlásit výzvy v řadě klíčových programů pro 
podnikatele. V tuto chvíli se tak Svazu průmyslu podařilo udržet a zajistit vyhlášení klíčových 
výzev například v programech Aplikace (s alokací 3,7 mld. Kč), Inovace (1,5 mld. Kč), Potenciál 
(1,1 mld. Kč), Technologie 4.0 (550 mil. Kč) či Úspory energie (2 mld. Kč). O udržení výzev 
v těchto programech ujistil ministr průmyslu Karel Havlíček na jednání tripartity. 

I přes určité bariéry plynoucí z podmínek čerpání evropských prostředků se jedná o programy, 
o které má zájem dostatek firem s kvalitními projekty. Například program Aplikace umožňuje 
pokračovat ve výzkumných a vývojových aktivitách, u kterých je poskytována dotace i na 
osobní náklady a míra podpory patří mezi ty vyšší. Díky vyšší alokaci mají pak firmy i větší šanci 
na získání dotace. 

MPO také slíbilo, že je připraveno využít tzv. „zásobníky“. V případě převisu žádostí nad 
vyhlášenou alokací tak ministerstvo bude schopno uspokojit více projektů. I s ohledem na 
ekonomické ochlazení by firmy měly mít vyšší šanci v projektech uspět. 
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PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV OP PIK NA 2. POL. ROKU 2020 

  

Název výzvy 

Plánované 
datum 

vyhlášení 
výzvy 

Datum 
zahájení 
příjmu 
žádostí 

Datum 
ukončení 

příjmu 
žádostí 

Alokace 
[mil. Kč] 

III.  
Výzva - Vysokorychlostní internet - 
Tvorba digitálních technických map - 
Veřejnoprávní subjekty 

17. 08. 2020 17. 10. 2020 16. 04. 2021 1 000  

VII.  
Výzva Potenciál  

28. 08. 2020 04. 09. 2020 23. 11. 2020 1 100  

VIII.  
Výzva Aplikace  

01. 09. 2020 14. 09. 2020 15. 12. 2020 3 700  

VIII.  
Výzva Inovace - Inovační projekt  

01. 09. 2020 15. 10. 2020 29. 01. 2021 1 500  

VI.  
Výzva Smart grids I: Distribuční sítě 

01. 10. 2020 30. 10. 2020 25. 02. 2021 100  

XIII.  
Výzva Technologie - Průmysl 4.0  

01. 10. 2020 05. 01. 2021 06. 04. 2021 550  

II.  
Výzva Poradenství - Poradenské služby 
pro MSP 

13. 10. 2020 27. 10. 2020 26. 02. 2021 180  

VIII.  
Výzva Služby infrastruktury  

15. 10. 2020 30. 10. 2020 15. 01. 2021 350  

IV.  
Výzva Spolupráce - technologické 
platformy 

29. 10. 2020 29. 10. 2020 15. 01. 2021 30 

V.  
Výzva Proof of Concept – potenciálně 
synergická 

16. 11. 2020 23. 11. 2020 15. 03. 2021 50  

VI.  
Výzva - Úspory energie  

24. 11. 2020 24. 11. 2020 30. 06. 2021 2 000  

VI.  
Výzva ICT a sdílené služby – Digitální 
podnik (avízo ve vazbě na finanční 
prostředky) 

12. 10. 2020 14. 12. 2020 15. 03. 2021 500  

V.  
Výzva Vysokorychlostní internet (avízo 
ve vazbě na finanční prostředky) 

23. 11. 2020 25. 01. 2021 26. 04. 2021 500  

 
Zdroj: MPO, 11. 08. 2020 
Více informací naleznete v celé verzi harmonogramu:  
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-
pik-2020/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2020--253246/  
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