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Klíčové aktivity

Specifický 

cíl OP
Typ Kód  EK Kód ČR 

(NČI 2014+)
Kód  RIS3 Název indikátoru Jednotka Zdroj Milník 

(2024)

Cílová 

hodnota
Rok dosažení Poznámka:

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRO PODNIKÁNÍ

A. Zvýšení inovační výkonnosti firem

SC1.1 Výsledek RCR03 ne A01MSP01 Malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo 

procesů
MSP OP TAK ne 274 2029

SC1.1 Výsledek RCR06 ne A0101 Podané přihlášky patentů Patentové 

přihlášky
OP TAK ne 96 2029

SC1.1 Výsledek RCR07 ne A0102 Přihlášky na ochranné známky a vzory Přihlášky na 

ochranné známky 

a vzory

OP TAK ne 246 2029

Výstup ne ne A01MSP03 Podíl MSP v podpořených projektech % TA ČR ne 30 2029

Výstup ne ne A01MSP04 Podíl MSP prvožadatelů % TA ČR ne 46 2029

SC2.1 Výstup RCO05 10105 A0201 Počet nových podniků, které dostávají podporu Podniky OP TAK 14 55 2029 jen FN

SC2.1 Výstup RCO04 10104 A0202 Počet podniků pobírajících nefinanční podporu Podniky OP TAK 282 1 083 2029 vazba na int. projekty

SC2.1 Výstup RCO02 10102 A0203 Počet podniků pobírajících granty Podniky OP TAK 236 907 2029 vazba pouze na individuální dotační projekty v aktivitách Poradenství a Marketing SC2.1

SC1.1 Výstup RCO02 10102 A0301 Počet podniků pobírajících granty Podniky OP TAK 764 3 635 2029

SC1.1 Výsledek RCR02 10300 A0302 Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora 

z veřejných zdrojů
EUR OP TAK ne 980 486 288 2029

SC1.1 Výstup RCO10 20000 A0303 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi Podniky OP TAK 1 130 5 379 2029

Výstup ne ne A0304 Podíl projektů ve spolupráci VO a PO % TA ČR ne 70 2029

Výstup ne ne A03MSP01 Podíl projektů ve spolupráci MSP a VP % TA ČR ne 10 2029

Výsledek ne ne B0101 Podíl komerčně využitých výsledků % TA ČR ne 50 2029

Výstup ne ne B0102 Podpora projektů zaměřených na dlouhodobou spolupráci mil. Kč TA ČR ne 1 400 2029

SC 1.1 Výsledek RCR08 ne B0103 Publikace z podpořených projektů Publikace OP JAK ne 8 700 2029

SC 1.1 Výstup RCO 08 ne B0104 Nominální hodnota zařízení pro výzkum a inovace EUR OP JAK 11 764 706 598 823 529 2029

SC 1.1 Výstup ne ne B0201 Počet podpořených výzkumných organizací Organizace OP JAK 21,00 70 2029

SC 1.1 Výstup ne 21501 B0202 Počet nově vytvořených produktů strategického řízení 

VaVaI

Produkty OP JAK ne 318 2029

LIDÉ A CHYTRÉ DOVEDNOSTI 

C. Zvýšení dostupnosti kvalifikované pracovní síly pro výzkum, vývoj a inovace

OP JAK

OP JAK

OP JAK

OP JAK

OP JAK

SC 1.1

SC 1.2
Výstup ne ne C0201 Zdroje EFRR využité v oblasti Rozvoj dovedností pro 

inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci 

a podnikání (kód intervence 023)

EUR OP TAK ne ne ne
Kódy intervencí dle Přílohy 1 Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o společných ustanoveních o Evropském fondu regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti 

a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, 

Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)375. Aktivity zaměřené na oblast rozvoje 

dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci 

a podnikání budou podporovány v rámci specifických cílů OP TAK 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a 

zavádění pokročilých technologií, 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády.

SC 1.2 Výstup RCO 16 ne C0202 Iinstitucionální zainteresované subjekty zapojené 

v rámci procesu objevování podnikatelského potenciálu 

(EDP)

účast 

institucionálních 

stakeholderů

OP JAK 128 510 2029

SC 1.2 Výsledek ne ne C0203 Počet institucí ovlivněných intervencí Instituce OP JAK ne 252 2029

Výstup ne ne C0301 Podíl žen v podpořených projektech % TA ČR ne 35 2029

Výstup ne ne C0302 Počet žen na projekt v podpořených projektech počet žen/projekt TA ČR ne 2 2029

SC1.1 Výsledek RCR102 ne C0303 Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podporovaných 

subjektech

Roční počet 

pracovních míst na 

plný úvazek

OP TAK ne 2 380 2029

SC 1.1 Výstup RCO06 ne C0304 Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podporovaných 

výzkumných zařízeních

FTE OP JAK ne 960 2029 Uvedený návrh MPO vychází z aktuálního veřejně dostupného programového dokumentu OP JAK. Údaje jsou 

indikativní a mohou podléhat změnám. Tyto změny mohou vyplynout zejména z upřesňování podoby operačních 

programů. Finální podobu Přílohy 3 bude rovněž ovlivňovat průběh a výsledky vyjednávání operačních programů s 

Evropskou komisí. Některá data se však mohou měnit i v průběhu celého programového období. Příloha č. 3 proto 

bude pravidelně aktualizována. Aktualizace budou projednány Řídicím výborem RIS3 a posléze schváleny 

prostřednictvím opatření ministra průmyslu a obchodu.

Údaje jsou prozatímně modelově zjednodušeny - indikátory i s cílovými hodnotami jsou za celý OP přiřazeny vždy 

pouze k 1 SC cíli RIS3. Jejich případný rozpad/příspěvěk k více SC RIS3 bude předmětem zpřesnění v rámci příští 

aktualizace Přílohy 3 NRIS3 (v r. 2022)

DIGITÁLNÍ AGENDA

D. Zvýšení využití nových technologií a digitalizace

SC1.2 Výstup RCO02 10102 D0101 Počet podniků pobírajících granty Podniky OP TAK 130 620 2029

SC1.2 Výsledek RCR02 10300 D0102 Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z 

veřejných zdrojů
EUR OP TAK ne 374 118 000 2029

SC1.2 Výsledek RCR13 ne D0103 Podniky dosahující vysokou míru digitalizace Podniky OP TAK ne 535 2029

SC3.1
Výsledek RCR53 ne D0201 Obydlí s novým placeným připojením 

k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou
Obydlí OP TAK ne 3 000 2029

SC3.1
Výsledek RCR54 ne D0202 Podniky s novým placeným připojením 

k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou
Podniky OP TAK ne 50 2029

SC 1.1
Výstup ne 30500 D0203 Počet pořízených informačních systémů informační 

systémy
IROP 21+ 53 533 2029

SC 1.1
Výstup ne 30400 D0204 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti

prvky IROP 21+ 725 7 250 2029

SC 1.1
Výsledek RCR11 bude 

doplněno
D0205 Uživatelé nových a zlepšených veřejných digitálních služeb 

a aplikací

uživatelé/rok IROP 21+ ne 454 350 2029

SC 1.1
Výstup RCO14 bude 

doplněno
D0206 Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních 

služeb, produktů a procesů

Veřejné instituce IROP 21+ 22 220 2029

Legenda: OP TAK

OP JAK

IROP 21+

TA ČR

ne - s uvedením této položky se nepočítá

x - položka nebyla k datu zpracování k dispozici

Uvedený návrh MPO vychází z aktuálního veřejně dostupného programového dokumentu OP JAK. Údaje jsou 

indikativní a mohou podléhat změnám. Tyto změny mohou vyplynout zejména z upřesňování podoby operačních 

programů. Finální podobu Přílohy 3 bude rovněž ovlivňovat průběh a výsledky vyjednávání operačních programů s 

Evropskou komisí. Některá data se však mohou měnit i v průběhu celého programového období. Příloha č. 3 proto 

bude pravidelně aktualizována. Aktualizace budou projednány Řídicím výborem RIS3 a posléze schváleny 

prostřednictvím opatření ministra průmyslu a obchodu.

Údaje jsou prozatímně modelově zjednodušeny - indikátory i s cílovými hodnotami jsou za celý OP přiřazeny vždy 

pouze k 1 SC cíli RIS3. Jejich případný rozpad/příspěvěk k více SC RIS3 bude předmětem zpřesnění v rámci příští 

aktualizace Přílohy 3 NRIS3 (v r. 2022)

VEŘEJNÝ VÝZKUM A VÝVOJ

DATASET 3.1b (projektové indikátory)

A03 Zlepšení fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni

Klíčové aktivity :

Podpora rozvoje služeb pro MSP

Podpora multilaterální spolupráce firem (včetně spolupráce v rámci klastrů a technologických platforem)

Podpora spolupráce podniků s akademickou sférou, včetně podpory transferu technologií

Podpora infrastruktur a služeb pro testování výsledků VaV (např. testbedy, living labs apod.)

Sjednocení podpory firem ze strany veřejné správy a podpora aktivit rozvoje národního inovačního 

ekosystému (včetně podpory Enterpreneurial Discovery Process, technology assessment a technology 

foresight)

Podpora rozvoje regionálních inovačních ekosystémů

Podpora inovační poptávky chytrých (smart) řešení ze strany veřejné správy

Podpora rozšíření využití systému daňových odpočtů na VaV (případně jiných nástrojů nepřímé podpory 

VaV) a podpora finančních nástrojů

Podpora přechodu inovací z akademické do aplikační sféry, programy proof of concept

A01 Zvyšování přidané hodnoty stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické 

a společenské změny

Klíčové aktivity :

Podpora investic do technologií, podpora robotizace a automatizace, využití nových technologií 

a technologických trendů, zavádění principů

Průmyslu 4.0 (nejen v průmyslu, ale i v dalších odvětvích a sektorech – například v energetice, dopravě, 

stavebnictví, zemědělství apod.) 

Podpora aktivit podnikového výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení investic do VaVaI ze strany podniků 

Podpora zlepšování pozic českých firem v globálních dodavatelských řetězcích 

Podpora zlepšování pozice českých poboček v rámci nadnárodních koncernů (včetně například podpory 

spolupráce s endogenními MSP, spolupráce státu a nadnárodních koncernů ve vybraných tématech 

apod.)  

B. Zvýšení kvality veřejného výzkumu

B02 Zvýšení kvality prostředí pro realizaci veřejného výzkumu

Klíčové aktivity :

Budování administrativních kapacit pro podporu výzkumných týmů

Podpora zvýšení kvality řízení výzkumných organizací a rozvoje institucionálního prostředí (včetně 

podpory vytváření podmínek a motivace pro vznik spin-off firem a spolupráci s podniky, rozvoj kultury 

Bude doplněno v rámci příští aktualizace Přílohy 3 NRIS3 (v r. 2022). Indikátory OP JAK pro Prioritu 2 zatím nebyly plně 

projednány s EK. 

Uvedený návrh MPO vychází z aktuálního veřejně dostupného programového dokumentu OP JAK. Údaje jsou 

indikativní a mohou podléhat změnám. Tyto změny mohou vyplynout zejména z upřesňování podoby operačních 

programů. Finální podobu Přílohy 3 bude rovněž ovlivňovat průběh a výsledky vyjednávání operačních programů s 

Evropskou komisí. Některá data se však mohou měnit i v průběhu celého programového období. Příloha č. 3 proto 

bude pravidelně aktualizována. Aktualizace budou projednány Řídicím výborem RIS3 a posléze schváleny 

prostřednictvím opatření ministra průmyslu a obchodu.

Údaje jsou prozatímně modelově zjednodušeny - indikátory i s cílovými hodnotami jsou za celý OP přiřazeny vždy 

pouze k 1 SC cíli RIS3. Jejich případný rozpad/příspěvěk k více SC RIS3 bude předmětem zpřesnění v rámci příští 

aktualizace Přílohy 3 NRIS3 (v r. 2022)

B01 Zvýšení kvality a společenské relevance veřejného výzkumu

Klíčové aktivity:

Podpora mezinárodní spolupráce, mezinárodní mobility a zapojení do komunitárních programů

Podpora zvyšování profilace a koncentrace výzkumu a zvyšování velikosti výzkumných týmů (větší 

tematické zaměření výzkumu i vytváření týmů s kritickou velikostí)

Podpora transferu znalostí a komercializace výsledků, včetně podpory vzniku spin-offů 

Podpora výzkumu zaměřeného na megatrendy (společenské výzvy a technologické trendy)

Podpora interdisciplinárních přístupů a propojování společenských a humanitních věd s technologiemi

Podpora poptávky po inovačních řešeních ze strany veřejné správy a využití výsledků VaV ve veřejné 

A02 Vznik a růst nových firem a využití nových příležitostí

Klíčové aktivity :

Rozvoj celostátního systému podpory prostředí pro vznik a růst nových firem, start-upů a spin-offs 

(např. podpora kvalitních služeb od podpory podnikavosti až po rychle rostoucí mladé firmy; podpora 

rozvoje systému financování inovací – rizikového kapitálu a dalších finančních nástrojů)

Podpora ochrany průmyslového vlastnictví v start-up spin-a offs

Podpora podnikání, jeho rozvoje a rozvoje podnikavosti

Podpora využití nových příležitostí reagujících na společenské výzvy a technologické trendy

Podpora pronikání na nové trhy a podpora mezinárodní působnosti českých firem

D01 Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání

Klíčové aktivity :

Rozvoj systematické podpory firem v digitální oblasti, včetně infrastruktury a služeb

Podpora budování a rozvoje sítě Evropských Ccenter pro digitální inovace (Evropských dDigitálních 

inovačních hubů, e-DIH)

Podpora rozvoje digitalizace obchodních transakcí a digitální komunikace uvnitř i vně firem

Podpora aktivit výzkumu, vývoje a inovací v oblasti digitální agendy 

D02 Podpora digitalizace a využití nových technologií ve veřejné sféře

Klíčové aktivity :

Podpora rozvoje eGovernmentu, elektronizace a racionalizace procesů veřejné správy a veřejného 

prostoru

Podpora zvýšení využití eGovernmentu ze strany občanů i mezi jednotlivými úřady

Podpora zvýšení pokrytí vysokorychlostním internetem a jeho dostupnosti

Podpora rozvoje kybernetické bezpečnosti

Podpora rozvoje spolupráce veřejného a soukromého sektoru na digitalizaci

Podpora aktivit výzkumu, vývoje a inovací v oblasti digitální agendy pro potřeby veřejné správy

C01 Zlepšení schopnosti vzdělávacího systému připravovat lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace

Klíčové aktivity :

Podpora propojování škol a praxe (podniků, výzkumných organizací) v rámci vzdělávacího systému

Podpora mobility žáků, studentů a učitelů (např. do soukromého, veřejného nebo výzkumného sektoru, 

do zahraničí) 

Podpora zapojování středních a vysokých škol do celoživotního vzdělávání

C03 Zvýšení potenciálu a motivace pracovníků ve výzkumných organizacích

Klíčové aktivity :

Podpora získání a udržení kvalitních výzkumných pracovníků, včetně podpory jejich profesního růstu

Podpora internacionalizace výzkumných organizací, včetně prostředí pro zahraniční (i české) výzkumné 

pracovníky (welcome office apod.)

Podpora mobility výzkumných pracovníků (např. do soukromé sféry, do zahraničí)

C02 Rozvoj dovedností pro chytrou specializaci, průmyslovou transformaci 

a podnikání

Klíčové aktivity :

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podnikové sféry v oblasti dovedností pro zavádění nových 

technologií a průmyslovou transformaci, včetně problematiky transferu znalostí z veřejné sféry

Podpora činností Center pro digitální inovace (či institucí s expertízou v oblasti digitální agendy) 

zaměřených na rozvoj dovedností spojených s digitalizací 

Podpora zlepšení strategického řízení, akcelerace růstu a řízení inovací v podnikové sféře

Podpora rozvoje podnikatelského mindsetu, rozvoje tržních kompetencí a dovedností pro podnikání

Podpora rozvoje flexibilních forem vzdělávání a dalšího vzdělávání, zvýšení jejich dostupnosti a relevance


