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NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Technologie – výzva XI pro začínající podniky 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

• pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro rozvoj podnikatelské činnosti vymezené 

seznamem podporovaných ekonomických činností 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý podnik, který vznikl v období 1. 1. 2015 (včetně) až 31. 10. 2019 (včetně) a který podniká v některé 

z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE (B 8, C 10, 11, 13 – 18, 20 – 33; E 38; 

F41 – 43; G 46.3, 46.4, 46.5, 47.3, 47.8; J 58 – 63; M 71 – 72; S 95) 

• jeden podnik (1 IČ) může ve výzvě předložit pouze 1 žádost 

• žadatel musí mít před podáním žádosti zveřejněné účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 

k účetní závěrce) v Obchodním rejstříku, pokud má povinnost tyto dokumenty zveřejňovat 

• žadatel musí mít zapsané skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace 

• míra podpory je stanovena na 45 %  

• min. výše dotace je stanovena na 450 tis. Kč a max. výše dotace je stanovena na 1,5 mil. Kč 

• způsobilé výdaje: 

o Dlouhodobý hmotný majetek: výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, výdaje 

na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je 

tento software součástí pořizovací ceny technologie. Do této rozpočtové položky mohou být 

zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto 

výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware.  

o Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí a SW s vazbou na 

stroje a zařízení, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek.  

KDY MŮŽU ŽÁDAT 

Vyhlášení výzvy: 2. 12. 2019 

Příjem žádostí: 24. 2. 2020 – 25. 5. 2020 
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Ve výzvě bude pravděpodobně vyhrazeno, že příjem žádostí může být ukončen předčasně při dosažení 

dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu (tj. při 500 mil. Kč), nejdříve však 14 dnů od 

zahájení příjmu žádostí.  

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

žádosti.  

Je nastaven průběžný charakter výzvy, který znamená kontinuální hodnocení všech žádostí podle toho, jak 

budou podávány. Projekty, které budou podány a ohodnoceny alespoň minimálním požadovaným počtem bodů, 

budou průběžně schvalovány. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území vybraných regionů na území Česka mimo území hl. m. Prahy.  

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy: 

• Podnikatelský záměr – zpracuje Naviga4 na základě podkladů 

• Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis 

• Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům  

• Rozhodnutí o registraci k daňové povinnosti na příslušném FÚ  

• Cenové nabídky prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky 

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 
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