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NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Aplikace – Výzva VIII 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

• realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  

• projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z podporovaných výsledků výzkumu a 

vývoje (poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, 

certifikovaná metodika, software) – výstupy projektu jsou v hodnocení bodovány dle náročnosti jejich 

dosažení (nejvíce bodů má poloprovoz, ověřená technologie a prototyp), 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý nebo střední nebo velký podnik s min. 2 uzavřenými daňovými obdobími, který podniká v některé 

z podporovaných činností vymezených dle klasifikace 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, N78, S 95) a prokáže odbornou způsobilost k řešení 

projektu, 

• velký podnik s min. 2 uzavřenými daňovými obdobími, který podniká v některé z podporovaných 

činností, 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 (kód intervence 065) 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 (je akceptovatelný podíl 20% 

MSP při současném minimálním podílu 10% výzkumné organizace) (kód intervence 063). 

• organizace pro výzkum a šíření znalostí (pouze jako spolupříjemce), 

• konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí (jako 

příjemce/žadatel vystupuje vždy jeden subjekt z konsorcia – podnik). 

• velký podnik smí podat max. 1 žádost, kde vystupuje jako žadatel nebo partner, MSP max. 2 projekty, 

kde vystupuje jako žadatel nebo partner 

• žadatel musí mít zveřejněny účetní závěrky za poslední 2 období v Obchodním rejstříku 

• žadatel musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace, 

• míra podpory je stanovena na 25 až 80 % v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti,  

• míra podpory pro výzkumné organizace v režimu podpory nezakládající veřejnou podporu je 75 %, 

• míra podpory celkem za projekt je max. 70 %, 

kategorie činnosti malý podnik střední podnik velký podnik 

Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 % 
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Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 % 

 

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra 

veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující: 

 

kategorie činnosti malý podnik střední podnik velký podnik 

Průmyslový výzkum 80 % 75 % 65 % 

Experimentální vývoj 60 % 50 % 40 % 

 

kategorie činnosti organizace pro výzkum a šíření znalostí 

podpora nezakládající veřejnou podporu 

Průmyslový výzkum 75 % 

Experimentální vývoj 75 % 

 

• výše dotace je stanovena v rozsahu 1 – 50 mil. Kč, 

• podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být 

minimálně 50%, 

• maximální podíl činností v průmyslovém výzkumu je omezen na 50 % z celkových způsobilých výdajů. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

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

rozsahu nezbytném pro účely projektu (u jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou/byli zapojení do projektu, 

za sledované období musí být u žadatele/příjemce/partnera dodrženo pravidlo maximálně 1,0 

pracovního úvazku za zaměstnance), 

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, 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 využité výlučně pro účely projektu, 

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, 

které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. 
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KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2020 

Příjem žádostí: 14. 9. 2020 –15. 12. 2020 

 

Výzva bude koncipována jako jednokolová – všechny povinné přílohy bude nutné doložit k datu odevzdání 

žádosti. 

 

Výzva má kolový charakter, který znamená souhrnné hodnocení všech žádostí po jejich sběru, následné bodové 

ohodnocení a seřazení podle získaných bodů. Ve výzvě může být vyhrazeno, že příjem žádostí může být 

ukončen předčasně při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu (tj. při 5 mld. 

Kč), nejdříve však 14 dnů od zahájení příjmu žádostí.  

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Předpokládané povinné přílohy žádosti – všechny bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti: 

• finanční výkazy (za žadatele i za případné partnery) 

o rozvaha a VZZ za poslední 2 uzavřená účetní období,  

o příloha k účetní uzávěrce za poslední 2 uzavřená účetní období, 

o přepočtený počet zaměstnanců za poslední 2 uzavřená účetní období, 

o pohledávky po splatnosti (nad 180 dnů) za poslední 2 uzavřená účetní období, 

• vyplněný formulář finanční analýzy, a to i za partnery (na základě podkladů připraví Naviga 4, s.r.o.), 

• návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia v případě, že žadatelem je člen 

konsorcia, 

• rozpočet pro program Aplikace (na základě podkladů připraví Naviga 4, s.r.o.), 

• podnikatelský záměr (na základě podkladů připraví Naviga 4, s.r.o.), 

• další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, 

certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní), 

• prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis – údaje o spojených podnicích, 

• vyplněné/á a podepsané/á prohlášení partnera/ů zapojeného/ých do realizace projektu dle bodu 4.1 a 

4.2 Výzvy, 

• vyplněné/á a podepsané/á prohlášení organizace pro výzkum a šíření znalostí, pokud je partnerem a 

nárokuje si podporu nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, 

• doklad o zajištění financování (při financování z externích zdrojů – úvěry apod.). 

POZNÁMKA 

Uváděné informace vycházejí z podmínek předchozí výzvy a předpokládaného znění výzvy nové. Přesné 

podmínky vyhlášené výzvy mohou být mírně odlišné. 

 

Naviga 4, s.r.o. 

U Pekařky 484/1A, 180 00 Praha 8 

naviga4@naviga4.cz 
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