
 

Potenciál  - Výzva I v kostce 

Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou: 

a) 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. 

b) Vybrané provozní náklady centra (pouze pro malé a střední podniky). 

Podporovány nejsou: 

� Prostá obnova majetku. 

� Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU 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 provádí výzkumné a vývojové činnosti si vybuduje vlastní vývojové centrum. Program 

umožní firmám pořízení pozemků, budov, moderních strojů, zařízení a jiného nezbytného vybavení. 

Pro malý a střední podnik může být součástí projektu i zajištění odborných vývojových pracovníků a 

externí kooperace. 

Forma a výše podpory:  

� Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2– 75 mil. Kč /150 mil. Kč v hospodářsky 

problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti, přičemž podpora 

činí 50% z celkových způsobilých výdajů projektu bez ohledu na velikost podniku.  

Způsobilé výdaje: 

� Dlouhodobý hmotný majetek – nákup pozemku, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného 

pro vybavení centra VaV 

� Dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví 

� Neinvestiční výdaje – povinná publicita, služby expertů a studie (pouze MSP), osobní náklady 

(pouze MSP) 

Vymezení příjemců podpory: 

� Podniky všech velikostí  

� Podnikatelský subjekt, zemědělští podnikatelé a potravinářští podnikatelé zaměřující se na 

výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU 

� Minimálně 2 uzavřená účetní období 



 

Odvětvové vymezení: 

� Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví vymezených oddíly CZ-NACE 

C10, 13 – 33, E 38.32, jako vedlejší výstup projektu: J 62, M 71.2, S 95.1 (příloha č. 3 Výzvy) 

 

Nejvýznamnější podmínky: 

� Realizace projektu mimo region hl. města Prahy 

� Příjemce dotace je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za 

transparentních a nediskriminačních podmínek 

� Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit 

projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč 

� Příjemce dotace je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií pro účely 

VaV 

� Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace projektu  

� Závazný ukazatel: Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť 

podniků 

Pro první výzvu je alokováno 1,5 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 1. 6. 2015 (15:00) do      

31. 8. 2015.  

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

www.inovia.cz 

 


