
Rešerše dotačních možností 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Potenciál – Výzva VII 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

• založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, 

budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý, střední nebo velký podnik, který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle 

klasifikace CZ-NACE (C 10, 13 – 33; E 38.32) a 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 (kód intervence 065) a 

projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky, kdy je 

nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a 

smluvní závazek žadatele velkého podniku, spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. Velký 

podnik může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje. 

Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou 

infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let) (kód intervence 063).  

• každý žadatel (1 IČ) může předložit pouze 1 projekt. 

• 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 50 % způsobilých výdajů bez ohledu na velikosti podniku, 

• výše dotace je stanovena v rozsahu 2 – 50 mil. Kč, 

• minimální investice do dlouhodobého majetku činí 4 mil. Kč. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Způsobilými výdaji jsou: 

• budovy (max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů),  

• stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV,  

• dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software) (max. 50 % celkových 

způsobilých investičních výdajů). 
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KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je místo fyzické realizace, 

nikoliv sídlo firmy. 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 28. 8. 2020 

Příjem žádostí: 4. 9. 2020 – 23. 11. 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 2,2 mld. 

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

 

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy žádosti – všechny bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti: 

• finanční výkazy  

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 u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou 

vyšší než 5 mil. Kč (na základě podkladů připraví N4), 

• prohlášení k žádosti bez de minimis (vč. údajů o spojených podnicích) (dle podkladů zpracuje N4), 

• dokument k prokázání vlastnických či jiných práv k místu realizaci (výpis z katastru nemovitostí a snímek 

katastrální mapy ne starší 3 měsíce), příp. nájemní smlouva na dobu 5 let od ukončení realizace 

projektu (v případě pronájmu). Podnájemní smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí nájemní nebudou 

akceptovány, 

• znalecký posudek na nákup know-how a unikátní technologie v případě, že je takový výdaj v rozpočtu 

projektu (ne starší 6 měsíců), 

• podnikatelský záměr (na základě podkladů zpracuje N4), 

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

certifikáty), 

• cenové nabídky na pořizované technologie. 

 

• platí pouze v případě projektu v kategorii intervencí 063: 

o podepsaný Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi velkým podnikem a malým 

nebo středním podnikem v případě, že žadatelem/příjemcem je velký podnik 

• platí pouze v případě pořízení staveb/stavebních prací:  
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o k plné žádosti předloží podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací na podkladě 

aktuálního ceníku ÚRS/RTS/atd. 

o k podpisu Podmínek poskytnutí podpory se bude dokládat stavební povolení s vyznačením 

právní moci  

 

Naviga 4, s.r.o. 

U Pekařky 484/1A, 180 00 Praha 8 

naviga4@naviga4.cz 
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