Rešerše dotačních příležitostí

Výzkum a vývoj
Dotace na vybavení, materiál a mzdy na výzkum a vývoj.

Potenciál
Program Potenciál se zaměřuje na zakládání nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Vhodný je proto pro všechny podniky, které by chtěly zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity.
Získanou finanční podporu lze využít na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a
inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění
aktivit centra. Žadateli mohou být malé a střední podniky. Velké podniky mohou žádat o dotaci pouze
v případě splnění podmínky 100% vazby na životní prostředí (zaměření na nízkouhlíkové hospodářství a na
odolnost vůči změně klimatu nebo na projekty, jejichž hlavním účelem je přímá spolupráce mezi velkým
podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje).
Jaká je výše dotace?
Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. V minulém kole byla poskytována dotace na jeden projekt minimálně ve
výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč. Míra podpory dosahovala 50 % celkových způsobilých výdajů
projektu bez ohledu na velikost a místo realizace.
Důležitá data:
→ Vyhlášení 6. výzvy: 19. 9. 2019
→ Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019
→ Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2019

Aplikace
Program Aplikace se věnuje realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Prostřednictvím
dotace lze podpořit výdaje na osobní náklady (mzdy a pojistné), náklady na nástroje, přístroje a vybavení
(odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku), náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na
licence, náklady na poradenské služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na
materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. O dotaci mohou žádat podnikatelské
subjekty i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem a organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Jaká je výše dotace?
Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. V minulém kole byla poskytována dotace na projekt minimálně ve výši 1
mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. Maximální míra podpory byla stanovena na 70 %.
Důležitá data:
→ Vyhlášení 7. výzvy: Září 2019
→ Zahájení příjmu žádostí: Bude upřesněno
→ Ukončení příjmu žádostí: Bude upřesněno

Rešerše dotačních příležitostí

Trend
Jedná se o program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich
výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány budou
především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a
využití digitálních technologií. O dotaci mohou žádat podniky a výzkumné organizace. Požadované zaměření
projektů bude pro každý z podprogramů blíže specifikováno v jednotlivých veřejných soutěžích. Program je
členěn na celkem 2 podprogramy:
1. Technologičtí lídři – Příjemcem podpory může být v tomto případě podnik, který řeší projekt
samostatně, ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s VO. Podmínkou je doložení
dvouleté ekonomické (/účetní) historie uchazeče.
2. Nováčci – Příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s VO. Přitom musí
prokázat, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných
rozpočtů na své či nakupované výzkumné činnosti v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Doložení dvouleté
ekonomické (/účetní) historie uchazeče není vyžadováno.
Jaká je výše dotace?
Míra podpory je stanovena v rozmezí 25-90 % (vždy dle typu subjektu a kategorie činnosti). Celkem za
projekt však může být míra podpory max. 70 % v podprogramu 1 a max. 80 % v podprogramu 2. Maximální
výše podpory na jeden projekt je stanovena na 70 mil. Kč v podprogramu 1 a na 20 mil. Kč v podprogramu
2.
Důležitá data:
→ Vyhlášení 1. veřejné soutěže: 15. 5. 2019
→ Zahájení příjmu žádostí: 16. 5. 2019
→ Ukončení příjmu žádostí: 11. 7. 2019
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