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NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Proof of concept – Výzva II 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s 

cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která 

bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí 

hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že 

objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje 

potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch. 

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Pro 

realizaci projektu v této fázi musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické 

proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. 

Podporovány budou projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových 

výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých organizacemi pro výzkum a šíření znalostí před jejich možným uplatněním 

v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, tj. podnik má již zajištěná práva 

duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav. 

Projekt musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 

(Národní RIS3 strategie). 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý nebo střední podnik (fyzická nebo právnická osoba podnikající), který podniká 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 1 uzavřené daňové období. 

• každý podnik (1 IČ) může ve výzvě předložit max. 2 žádosti 

• žadatel musí mít před podáním žádosti zveřejněné účetní závěrky minimálně za poslední 2 uzavřená 

období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce) v Obchodním rejstříku, pokud má 

povinnost tyto dokumenty zveřejňovat. Příjemce je dále povinen tuto povinnost plnit po celou dobu 

realizace projektu. 

• žadatel musí mít zapsané skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů 

• finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 5 

bodů u žadatelů s dobou podnikání delší než 2 uzavřená účetní období; finanční zdraví žadatele 

vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 4 body u žadatelů s kratší 

dobou podnikání než 2 uzavřená účetní období (min. však s 1 uzavřeným účetním obdobím)  
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Výčet předpokládaných položek v rámci způsobilých výdajů: 

• Pro aktivitu a): 

1. náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti; může se jednat o následující 

kategorie nákladů:  

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

podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;  

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

nehmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely 

projektu;  

• náklady na konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu; 

neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran za 

obvyklých tržních podmínek pro účely projektu;  

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, které vznikly bezprostředně v důsledku 

projektu;  

• náklady na materiál;  

2. náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v 

nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky;  

3. náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv 

• Pro aktivitu b): 

1. náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část 

zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 

651/2014; může se jednat o následující kategorie nákladů:  

• osobní náklady: mzdy a pojistné vývojových pracovníků, techniků a ostatního 

podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;  

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

nehmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely 

projektu;  

• náklady na konzultační a externí odborné služby využité výlučně pro účely projektu; 

neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran za 

obvyklých tržních podmínek pro účely projektu;  

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, které vznikly bezprostředně v důsledku 

projektu;  

• náklady na materiál;  

2. náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v 

nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky;  

3. náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv;  

4. náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací. 
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JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace 

• maximální míra podpory je stanovena takto: 

o pro aktivitu a) pro způsobilé výdaje v bodě 1. je max. míra podpory 60 % pro střední podniky a 

70 % pro malý podnik 

o pro aktivitu a) pro způsobilé výdaje v bodě 2. a 3.  je max. míra podpory 50 % 

o pro aktivitu b) pro způsobilé výdaje v bodě 1. je max. míra podpory 35 % pro střední podniky a 

45 % pro malý podnik 

o pro aktivitu b) pro způsobilé výdaje v bodě 2., 3. a 4. je max. míra podpory 50 %  

• výše dotace je stanovena v rozsahu 300 tis. Kč – 5 mil Kč pro aktivitu a) a 300 tis. Kč – 10 mil Kč pro 

aktivitu b). 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 20. 12. 2018 

Příjem žádostí: 4. 1. 2019 – 6. 5. 2019 

 

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

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

předčasně při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu (tj. při 400 mil. Kč), 

nejdříve však 14 dnů od zahájení příjmu žádostí. 

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

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

• Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní 

závěrkám, podniká-li žadatel po dobu kratší než dvě uzavřená účetní období, tak rozvaha a Výkaz zisků 

a ztráty za poslední uzavřené účetní období včetně přílohy k účetní závěrce 

• Vyplněný formulář finanční analýzy 

• Podnikatelský záměr dle povinné osnovy 

• Práva duševního vlastnictví k výsledkům VaV pořízená od VO (např. licenční smlouva); v případě, že 

žadatel ještě nemá zajištěna práva duševního vlastnictví, předloží dohodu s VO, která bude prokazovat, 

že žadatel může pracovat na ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu daných výsledků VaV a k 

těmto výsledům následně může koupit práva duševního vlastnictví (např. formou licence) 
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• Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis 

• Nabídka poskytnutí služby dle závazného vzoru 

• Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis 

• Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru – pokud je relevantní 
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