
 

Aplikace  - Výzva I v kostce 

Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou: 

a) Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o 
ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

Podporovány nejsou: 

� Zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center. 
� Základní výzkum. 
� Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to 

podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním 
distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami. 

� Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým 
� Výrobní aktivity. 

Typový projekt: 

� Firma, která získává nové znalosti potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, 
technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje, získá podporu na mzdové náklady, náklady na nástroje, přístroje a 
vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky, patenty apod. 

Forma a výše podpory:  

� Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč – 100 mil. Kč.  

� Maximální míra veřejné podpory je dána následující tabulkou: 

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Průmyslový výzkum 70% 60% 50% 

Experimentální vývoj 45% 35% 25% 

� V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je 
maximální míra veřejné podpory následující: 

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik 

Průmyslový výzkum 80% 75% 65% 

Experimentální vývoj 60% 50% 40% 

� Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70%.  



 

Způsobilé výdaje: 

• Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného 
personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu 

• Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou 
využívány pro účely projektu 

• Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z 
vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a 

rovnocenné 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 

Vymezení příjemců podpory: 

� Podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující 
definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014); žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia 
složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí;  

� V případě konsorcií vystupuje jako hlavní příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, 
další subjekty vystupují jako spolupříjemci, resp. účastníci projektu, kteří mají vlastní 
rozpočet a případně i odlišné míry podpory. 

� Minimálně 2 uzavřená účetní období 

Odvětvové vymezení: 

� Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví vymezených oddíly 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 (viz příloha výzvy č. 3) 

 

Nejvýznamnější podmínky: 

� Realizace projektu mimo region hl. města Prahy 
� Pokud je součástí aktivit zhotovení prototypů, pak musí tyto prototypy podstoupit 

prototypové zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení.  Pokud 
budou prototypy následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního 

prototypu za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady 
� Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace projektu  
� Závazný ukazatel: Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu 

Pro první výzvu jsou alokovány 2 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 26. 6. 2015 do 30.9.2015.  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

www.inovia.cz 


