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PROGRAMY NA PODPORU 

BOJE S COVID-19

ČESKÁ VLÁDA SCHVÁLILA NOVÉ PROGRAMY NA PODPORU BOJE 

S NEMOCÍ COVID-19. MŮŽETE O DOTACI ZAŽÁDAT I VY?

O jaké programy se jedná?

Vláda schválila program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Cílem tohoto

programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru,

zmírnit dopady jeho dalšího šíření a řešit následky této krize.

Konkrétně bude v rámci programu možné zafinancovat materiály pro výrobu ochranných

a zdravotnických prostředků, mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby, zajistit rychlé

financování pro technologická řešení a zcela nová inovativní řešení, případně dokončení již

rozpracovaných řešení. Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších

institucí, a to prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe.

O podporu z Programu budou moci žádat podnikatelské subjekty ze všech regionů České

republiky, včetně Prahy.

Výše dotace na každý jednotlivý projekt může dosáhnout až částky 5 milionů Kč.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi nabídneme naši asistenci, a to jak při zpracování

žádostí o získání dotace, tak i služby spojené s administrací projektů.
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MPO ČR dále vyhlásí 14. dubna 2020 výzvu Technologie COVID 19 z Operačního programu

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“).

O podporu až do výše 20 milionů Kč budou moci žádat malí a střední podnikatelé. Podpořeny

budou projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru.

Podpora bude určená pro podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků,

konkrétně se přitom bude jednat o podporu na zahájení výroby a nákup strojů (pořízení nového

technologického zařízení dalšího vybavení). Celková částka určená na podporu projektů

splňujících podmínky je stanovena ve výši minimálně 300 milionů Kč. Maximální výše podpory pro

každý jednotlivý projekt bude 45 % z celkových nákladů projektu.

Aktuálně je u obou zmiňovaných projektů finalizováno nastavení příslušné administrativy

spojené s udělováním podpory a následných kontrolních mechanismů.
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