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AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ PRO PODNIKATELE 

NÁZEV PROGRAMU ZAMĚŘENÍ PŘÍJEM RŽ PŘÍJEM PŽ 

 

POTENCIÁL  
Výzva II 

Podpora vzniku či 
zvyšování kapacit pro 

vědu a výzkum 

3.3.2008   
–  

30.9.2009 

15.7.2008  
–  

30.11.2009 

 

INOVACE – 
PATENT 
Výzva I 

Podpora projektů na 
ochranu duševního 
vlastnictví (patenty, 

užitné vzory, ochranné 
známky)  

3.3.2008   
–  

31.12.2008 

9.9.2008 
  –  

31.3.2009 

 

NEMOVITOSTI 
Výzva I 

Podpora vzniku a 
rozvoje podnikatelských 

nemovitostí včetně 
související infrastruktury  

1.4.2008   
–  

31.12.2008 

Do 10 
měsíců od 

data 
přijatelnosti, 
nejdříve od 
28.8.2008 

 

ICT 
v PODNICÍCH 

II. výzva 

Dotace na zavedení či 
rozšíření informačních a 

komunikačních 
technologií v podnicích 

15.7.2008  
–  

28.2.2009 

3.10.2008 
- 

31.5.2009 

 

INOVACE – 
inovační 
projekt 

II. výzva 

Podpora projektů, 
v nichž firmy uvádějí na 
trh inovovaný výrobek, 
službu či proces, které 
jsou výsledkem vlastní 

vývojové činnosti či 
prostřednictvím 

transferu technologií 

15.7.2008  
–  

30.9.2008 

3.10.2008  
–  

31.12.2008 

 
SPOLUPRÁCE 

Podpora vzniku a 
rozvoje pouze 

Technologických 
platforem 

15.7.2008   
–  

1.10.2008 

3.10.2008   
–  

31.12.2008 

 

RŽ  …. Registrační žádost 

PŽ  ….  Plná žádost 

MSP …. Malý a střední podnik  
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NÁZEV PROGRAMU ZAMĚŘENÍ PŘÍJEM RŽ PŘÍJEM PŽ 

 
PROSPERITA 

Podpora spolupráce 
mezi podnikatelskou 

sférou a 
výzkumnými 
institucemi 

prostřednictvím 
budování a rozvoje 

Podnikatelských 
inkubátorů, 

Vědeckotechnických 
parků a Center pro 
transfer technologií 

28.8.2008    
–   

31.7.2009 

1.9.2008 
- 

31.12.2009 

 

 
OP VPK – 1.1 

Zvyšování kvality 
ve vzdělávání 

v KHK kraji 
 

Zvýšení kvality 
počátečního 
vzdělávání 

Předběžně ukončeno 
24.07. 2008 

z důvodu překročení 
alokovaných finančních 

prostředků 

 

 
OP VPK – 1.2 

Rovné příležitosti 
dětí a žáků 

včetně dětí a 
žáků se 

speciálními 
vzdělávacími 

potřebami v KHK 
kraji 

 

Zlepšení rovných 
příležitostí dětí a 

žáků včetně dětí a 
žáků se speciálními 

vzdělávacími 
potřebami 

Termín pro předkládání 
žádostí  

6.5.2008 – 29.10.2008  
(do 17.00 hod.) 

 

 
OP VPK – 1.3 

Další vzdělávání 
pracovníků škol a 

školských 
zařízení v KHK 

kraji 
 

Zlepšení kompetencí 
pedagogických i 

nepedagogických 
pracovníků škol a 
školských zařízení 

Termín pro předkládání 
žádostí  

6.5.2008 – 27.10.2008  
(do 17.00 hod.) 

 

OP LZZ - 1.1 - 

Zvýšení 
adaptability 

zaměstnanců a 
konkurence-

schopnosti podniků 

Podpora dalšího 
vzdělávání 

zaměstnanců 
podporované 

zaměstnavateli 
(odborné i obecné) - 

MPSV 

Termín pro předkládání 
žádostí  

21. 8. 2008 – 15. 10. 2008  
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V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ BUDE SPUŠTĚNO 

NÁZEV PROGRAMU BLIŽŠÍ SPECIFIKACE 
OČEKÁVANÝ 

TERMÍN VÝZVY 

 
SPOLUPRÁCE 

Podpora vzniku a rozvoje 
Klastrů 

Září 2008 

 
EDUCA 

Podpora zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců ve firmách 

formou specifického vzdělávání 
(pouze vybrané OKEČ) - MPO 

Předpoklad 
vyhlášení je září 

2008 

 
EKO-ENERGIE 

Podpora energetických úspor, 
obnovitelných zdrojů energie, 

výroby peletek 
Říjen 2008 

 

Pro bližší informace jsme Vám k dispozici: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

 

www.inovia.cz 


