
 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK TECHNOLOGIE COVID 19 

Cílem programu je podpora pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž 

výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických 

prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti 
COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. 

Alokace výzvy:  min. 300 mil. Kč (zřejmě bude navýšeno) 
Příjem žádostí:  od 27. 4. 2020 
Výše dotace v %:  50 % (malý / střední podnik) 
Výše dotace v Kč:  min. 250 tis. Kč - max. 20 mil. Kč 
Doba realizace:  od 1. 2. 2020 (zpětně uznatelné výdaje) do 31. 12. 2020 

 

Podporované aktivity 

 Podpora výroby zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků: 
• Pořízení nových zařízení a vybavení pro výrobu těchto produktů; 
• rozšíření výroby a kapacit stávajících struktur; 
• přeměna výrobní linky za tímto účelem; 
• pořízení nového zařízení pro likvidaci infekčního odpadu. 

Způsobilé výdaje projektu 

 Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, technologie). 
 Časová způsobilost výdajů = lze uplatnit způsobilé výdaje vzniklé od 1.2.2020 do 31.12.2020. 
 Výdaje projektu musí být vynaložené na podporu diverzifikace výroby na pomoc s bojem proti 

COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření nebo v téže souvislosti na nákup nových 
technologií, zařízení a SW s přímou souvislostí. 

Způsobilost žadatele 

 Malé / střední podniky (podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců). 

Monitorovací indikátory povinné k naplnění (závazné) 

 Počet instalovaných technologií 

o Žadatel má povinnost naplnit indikátor k datu ukončení realizace projektu. 

Podmínky programu 

• Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hlavního města Prahy. 
• Každý žadatel (1 IČ) může předložit max. 1 projekt. 
• Jedná se o tzv. průběžnou výzvu – pro hodnocení je podstatný i termín podání žádosti. 

• Příjemce je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a drobný 
hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu 5 
let od ukončení projektu. 

• Investici není možné rozdělit do etap. 
• U projektů s rozpočtem nad 2,5 mil. Kč se provádí výpočet ratingu finančního zdraví a žadatel 

musí mít min. 2 uzavřená účetní období. Projekty do 2,5 mil. Kč mohou realizovat i podniky 
bez předchozí historie (rating se nepočítá). 

• Projekt být zaměřen na podporu výroby zdravotnických výrobků nebo jinak bezprostředně 
souviset s přímým bojem proti COVID 19 a řešit následky dopadu jeho šíření. Seznam 
vyčleněných výrobků je uveden na následující straně. 



 

 

Příloha č. 3 Seznam osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků (včetně IVD), jejichž 

produkce je podpořena. Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat.  

• Zdravotnické obličejové masky jednorázové (roušky, ústenky, chirurgické masky) 

• Respirátory (FFP1, FFP2 a FFP3, event. jejich ekvivalenty) 

· Chirurgické (operační) rukavice 

· Laboratorní rukavice 

· Vyšetřovací (ambulantní) rukavice 

• Ochranné obleky (kombinéza-TYVEC, zesílené empíry, návleky na nohy – vysoké, haleny 

s kalhotami) 

• Chirurgické pláště (vyztužené) 

• Jednorázové čepice 

· Operační (textilní) čepice 

• Jednorázové návleky na boty 

• Jednorázové zástěry PE 

• Ochranné pláště návštěvnické PP 

• Zdravotní dezinfekce 

• Štíty ochranné 

• Ochranné Brýle 

 

• Diagnostické soupravy na COVID-19 a komponenty pro jejich výrobu 

• Výtěrové sady s médiem 

• Výtěrové štětičky 

 

• Plicní ventilátory 

• Komplexní plicní ventilátory pro intenzivní péči (stlačený vzduch) 

• Plicní ventilátory pro sub intenzivní péči (turbína)  

• Non invasive ventilation NIV (přilby) 

• Jednorázové odsávací systémy s uzavřenou smyčkou  

(velikosti pro dospělé i pro pediatrická oddělení) 

• Monitorovací systémy fyziologických funkcí pro intenzivní péči 

• Elektrokardiografy 

• Počítačové tomografy 

• Vaskulární přístupové soupravy 

• Laryngoskopy pro nepřímou laryngoskopii 

• Víceparametrové monitory 

• Multiparametrické transportní monitory s možností defibrilace 

• Peristaltická čerpadla  

• Endotracheální rourky 

· Prostředky systémového řešení zabránění šíření onemocnění COVID-19: 

o mobilní izolátory – transportní prostředky pro pacienty s nákazou (VNN) 

o speciální boxy pro umístění pacientů s VNN na úrovni BSL-4 

o dekontaminační sprchy při přechodu z kontaminované zóny 


