
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK MARKETING 

 

Cílem programu je podpora zahraničního obchodu malých a středních firem. Dotaci lze využít na 
financování účasti na zahraničních výstavách a veletrzích a související výdaje. 

Alokace výzvy: 200 mil. Kč 
Příjem žádostí: od 07/2020 (předběžný termín) 
Výše dotace v %: 50 % (malý / střední podnik) 
Výše dotace v Kč: min. 200 tis. Kč – max. 4 mil. Kč (výše rozpočtu 400 tis. – 8 mil. Kč) 
 
Podporované aktivity: 

• Účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na 
konkrétní oblast působnosti firmy. 

• Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na 
zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a 
zpět, marketingové propagační materiály). 

 
Monitorovací indikátor (povinný k naplnění): 

• Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí. 
 

Způsobilé výdaje: 

VÝDAJE 
MAX. NÁKLADY 

(na 1 veletrh) 
MAX. VÝŠE PODPORY 

(na 1 veletrh) 

1) Účast na veletrzích 1.000.000,- Kč 500.000,- Kč 

2) Doprava exponátů 300.000,- Kč 150.000,- Kč 

3) Marketingové předměty 100.000,- Kč 50.000,- Kč 

 
1) Účast na veletrzích a výstavách: 

• povinné poplatky spojené s účastí na veletrhu, 
• pronájem výstavní plochy, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení pro chod 

stánku (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), 
• grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, 
• připojení k inženýrským sítím, montáž a demontáž stánku, instalace exponátů, 
• zařízení stánku k běžnému chodu a výstavě exponátů, 
• vstupenky (online vouchery) a vystavovatelské průkazy, parkovné pro provoz stánku, 
• služby spojené s provozem stánku (úklid, spotřeba energií, internet). 
  

2) Doprava exponátů: 
• doprava vystavovaných exponátů a stánku do zahraničí a zpět, 
• balné a manipulace. 

  

3) Marketingové propagační materiály: 
• propagační materiály propagující produkty a služby příjemce, 
• tištěné materiály (např. letáky, prospekty, brožury, katalogy), 
• elektronické materiály (prezentace na CD/DVD/flashdisku), 
• grafický návrh propagačních předmětů, překlady do cizích jazyků, 
• inzeráty v zahr. tisku ve formě pozvánek na veletrh v max. výši 500 tis. Kč/projekt. 
• videoprezentace v max. výši 300 tis. Kč/projekt. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Způsobilými výdaji nejsou: 
• propagační materiály pouze v českém jazyce 
• návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, desky či jiné 

obalové materiály na tištěné propagační materiály, poštovné, ubytování, cestovné, 
stravné, osobní výdaje apod. 
 

Oprávnění žadatelé: 
Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). 
 
Podmínky programu: 

• Žadatel musí mít uzavřena min. 2 účetní období a splnit rating finančního zdraví dle OPPIK. 
• Do projektu je možné zařadit max. 10 veletrhů / výstav. 
• Žadatel musí mít provozovnu (místo realizace projektu) mimo území hlavního města Prahy. 
• Příjemce podpory je povinen zachovat udržitelnost výsledků (uchovat fotodokumentaci) 

projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu. 
• Náklady na dopravu a propagační předměty jsou financovány v režimu de minimis. 
• U všech položek rozpočtu je nutné dokládat cenu obvyklou (ceníkem, nabídkou apod.). 

 


