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OP TAK
Celková alokace programu Technologie a 
aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 
je 81,5 mld Kč
Vyhlášení prvních výzev – konec 1.Q roku 
2022
Cílem programu je zmírnění negativních 
dopadů pandemie, zvýšení produktivity 
českých firem, posílení české ekonomiky a 
zvýšení životní úrovně obyvatel ČR.



Cíle politik
OP TAK přispěje ke zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 
evropských cílů:

1. Konkurenceschopnější a Inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního
propojení informační a komunikační technologie

2. Zelenější, nízkouhlíkový přechod na uhlikově neutrální
hospodářství a odolná Evropa díky podpoře spravedlivéhopřechodu
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



Operační program pro období 2021 - 2027

Důraz na rozvojové 
podpory 
+ počátek inovační 
podpory

OPPP 
2004 -
2006

OPPI 
2007 -
2013

2014 -
2020

Důraz na inovační 
podpory
+ podpora VaV ve 
firmách (Potenciál), 
spolupráce mezi 
terciární sférou                          
a průmyslem

Důraz na znalostní 
ekonomiku, spolupráci 
VaV s inovačními 
firmami a využívání 
nových forem podpory

OP PIK

OP TAK
2021+

Důraz na Průmysl 4.0 -
digitalizaci a automatizaci, 
znalostní ekonomiku a vyšší 
přidanou hodnotu, 
inovativnost MSP, posun k 
nízkouhlíkovému a 
oběhovému hospodářství



Priorita 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

SC 2.1 – Posilování udržitelného  růstu a 
konkurenceschopnosti MSP a vytváření prac. míst v MSP, 
mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. 
potřebné infrastruktury, pořízení výrobních strojů a zařízení, 
které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich 
konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a 
automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb. 
Podpora bude realizována v režimu CLLD se zapojením MAS, a 
to zejména s cílem identifikovat lokální problémy a umožnit tak 
hlubší subregionální dosah podpory především pro MAS na 
venkově a zároveň s cílem oslovit prvožadatele.



Priorita Podíl alokace na 
prioritu v Kč

Podíl 
alokace 

na 
prioritu v 

%

Specifický cíl Podíl alokace na 
specifický cíl v Kč Aktivita Podíl alokace na 

aktivitu

2. Rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti 

MSP
9 897 580 940 Kč 12,16%

SC 2.1
Posílení udržitelného růstu a 

konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků a 

tvorba pracovních míst

9 897 580 940 Kč

Technologie pro MAS (CLLD) 1 016 099 656 Kč

Poradenství 347 764 898 Kč

Nemovitosti 2 343 080 948 Kč

Marketing 1 506 055 798 Kč

Expanze 3 874 101 712 Kč

Rizikový kapitál 810 477 928 Kč

Finanční rámec priority 2 OP TAK

v Kč; kurz 26 Kč/EUR



Co vyjednáváme pro projekty přes MAS
kontinuální cílené výzvy pro vybraná témata a menší projekty 
s vyjádřením MAS
optimalizovaná dotační podpora MSP pouze v režimu de minimis
bez omezení výběru CZ-NACE v kompetenci MPO a s nižším stupněm 
inovace
výše CZV v rozmezí od 200 tis. Kč do 2 mil. Kč







Ing. Eva Hamplová
PS Podnikání

hamplova@masceskysever.cz
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