
Dotační příležitosti OPPIK  

Bližší informace k programu a analýzu Vašich dotačních možností Vám poskytne Pavla Rudová (rudova@naviga4.cz, 

734 346 057)  

APLIKACE BEZ/S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ 

- Vyhlášení výzvy 15. 6. 2018  

- Příjem žádostí od 28. 8. 2018 do 17. 12. 2018  

CO LZE FINANCOVAT  

Z dotačního titulu lze financovat realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  

Způsobilými výdaji jsou: 

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného personálu 

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu 

a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu 

• náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu 

realizace projektu, náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu, dodatečné režijní a 

ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• Podnikatelské subjekty (malý, střední i velký podnik) podnikající v některé z podporovaných činností (CZ-NACE C 

10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95), který má alespoň 2 

uzavřená daňová období. (velký podnik může být podpořen pouze v případě projektů s 100% vazbou na životní 

prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu a projekty, které 

jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30% účasti MSP 

na celkových způsobilých výdajích projektu 

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ  

• podpora je poskytována formou dotace, 

• míra podpory je stanovena pro různé druhy výzkumu/vývoje na 25 až 80 % v závislosti na velikosti podniku, 

celková míra podpory však nesmí být vyšší než 70 % 

kategorie činnosti malý podnik střední podnik velký podnik 

průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % 

experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % 

• V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia 

kategorie činnosti malý podnik střední podnik velký podnik 

průmyslový výzkum 80 % 75 % 65 % 

experimentální vývoj 60 % 50 % 40 % 

 

• výše dotace je stanovena v rozsahu 1 – 40 mil. Kč. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT  

• projekt lze realizovat na území ČR mimo hl. m. Prahy  
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