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1. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 1, specifický cíl 1.1 

Aplikace, předběžná výzva 1 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty všech velikostí a organizace pro 

výzkum a šíření znalostí. Kromě individuálních subjektů mohou o podporu žádat 

i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření 

znalostí. Příjemci musí působit a zároveň realizovat projekt v rámci následujících 

podporovaných ekonomických činností (CZ – NACE): 10,11,13 – 18, 20 – 33; 

Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 35; Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu, 38; Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, 

úprava odpadů k dalšímu využití, 41 – 43; Stavebnictví, 58 – 63; Informační a 

komunikační činnosti, 69 – 75; Profesní, vědecké a technické činnosti, 78; 

Činnosti související se zaměstnáním a 95; Opravy počítačů a výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnost. 

 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci programu Aplikace slouží k podpoře subjektů 

provádějících průmyslový výzkum či experimentální vývoj (VaV). 

Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k 

tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Jedná se 

o podporu řešení konkrétních VaV projektů, jejich cílem je dosažení 

jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, 

software nebo průmyslový vzor. 

 dotace budou poskytovány zejména na: 

o osobní náklady (výzkumníci, technici a ostatní podpůrný 

personál),  

o náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů,  

o náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené 

nebo pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů, 

o poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely 

projektu, 

o dodatečné režijní a provozní náklady (materiál, dodávky a 

podobné výrobky). 

 jako způsobilé budou brány pouze takové náklady, které budou svou 

výší na úrovni hodnoty cen obvyklých na trhu. U nákupu poznatků a 

patentů se pak cena obvyklá bude řídit znaleckým posudkem. 
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Výše podpory: 

 Na výzvu jsou vyčleněny 2 mld. Kč. 

 Míra podpory v oblasti průmyslového výzkumu bude dosahovat 

o 70 / 80* % pro malé podniky 

o 60 / 75* % pro střední podniky 

o 50 / 65* % pro velké podniky 

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí 

spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či 

technologií nebo k dosažení společného cíle 

 Míra podpory v oblasti experimentálního vývoje 

o 45 / 60* % pro malé podniky 

o 35 / 50* % pro střední podniky 

o 25 / 40* % pro velké podniky 

 podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 100 mil. Kč 

 podpora bude poskytnuta ex-post; předpokladem je předfinancování 

výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů 

příjemce podpory  
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2. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 1, specifický cíl 1.1 

Potenciál, předběžná výzva 1 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty všech velikostí realizující projekty 

mimo mimo území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a zároveň realizovat 

projekt v rámci následujících podporovaných ekonomických činností (CZ – 

NACE): 10,13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 11, 12), 35; Výroba a rozvod 

elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, 38.32; Úprava odpadů k 

dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení. V rámci následujících 

ek. činností bude možné žádat v případě, že budou užity pouze jako vedlejší 

výstup projektu: 62; Činnosti v oblasti informačních technologií, 71.2; Technické 

zkoušky a analýzy a 95.1; Opravy počítačů a komunikačních zařízení. 

 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu spočívající v pořízení 

pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení centra nezbytného 

pro zajištění aktivit tohoto centra 

 MSP (malé a střední podniky) mají nárok na podporu i pro vybrané 

provozní náklady centra  

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci programu Potenciál slouží k založení, rozšíření, 

kapacitnímu či kvalitativnímu rozvoji výzkumných center, oddělení a 

pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum směřující k inovaci 

produktů 

 Příjemce dotace je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře 

více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek 

 Minimální investice během realizace projektu (až 3 roky) ve výši 4 mil. Kč 

pro malé a střední podniky, respektive 10 mil. Kč pro velké podniky 

 Musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu budou použity  

 ve výrobě 

 Výzkum s výrobním potenciálem 

 Dotace budou poskytovány zejména na: 

o pořízení potřebného výzkumného vybavení, zejména na nákup 

strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, pozemků a budov, 

software  

o malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní 

náklady  

Výše podpory: 
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 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 mil. Kč - 150 mil. Kč 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ve výši 50 % ze 

způsobilých výdajů pro podniky všech velikostí  

 Alokace výzvy je 1,5 mld. Kč, z toho 20% je určeno pro velké podniky 
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4. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 1, specifický cíl 1.1 

INOVACE — Inovační projekt, předběžná výzva 1 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty všech velikostí realizující projekty 

mimo mimo území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a zároveň realizovat 

projekt v rámci následujících podporovaných ekonomických činností (CZ – 

NACE): 10, 11, 13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 38.32; Úprava 

odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení, 58, 59.20, 60; 

Informační a komunikační činnosti (vyjma 61-63), 71.2; Technické zkoušky a 

analýzy a 95.1; Opravy počítačů a komunikačních zařízení. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

V rámci programu Inovace bude možné získat dotaci na: 

 produktovou inovaci - Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb 

 procesní inovaci - Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 

služeb 

 marketingové inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb 

prostřednictvím významné změny v designu produktu balení, lepšího 

adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení 

nových prodejních kanálů 

 organizační inovace – Zavedení nových metod organizace firemních 

procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů 

integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především 

na propojení VaV aktivit, inovací a výroby1  

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci programu Inovace slouží zejména k pořízení 

nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a 

investic do nemovitostí.  

 Podpora je určena k zavedení nově vyvinutých či inovovaných 

produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech 

velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Výzkum či vývoj 

musí být v okamžiku podání žádosti o dotaci ukončen a produkt i 

výrobní proces musí být připraven k výrobě. 

 Návaznost na výzkum a vývoj  

 Zkušenosti a kompetence podniku 

 Mezera na trhu umožňují komercializaci nových produktů 

                                                                                       
1 Marketinkové a organizační inovace mohou být součástí pouze takových projektů, které 

současně realizují inovaci produktovou/procesní 
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 Stupeň novosti – inovace vyšších řádů 

 Finanční stabilita 

 V případě dotace na zásadní změnu výrobního postupu musí být 

způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní 

období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována 

 V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající 

provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní 

hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním 

období předcházejícím zahájení prací 

 Dotace budou poskytovány na: 

o nákup nových výrobních technologií, software, dat, práv 

duševního vlastnictví  

o nákup, zhodnocení či výstavba nemovitostí (max. do výše 20% z 

celkových výdajů na technologie) 

Výše podpory: 

 podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 200 mil. Kč 

 dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů 

projektu podle velikosti příjemce dotace 

o malý podnik: 45 % 

o střední podnik: 35 % 

o velký podnik: 25 % 

 Alokace výzvy je 4 mld. Kč, z toho 20% je určeno pro velké podniky 
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5. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 1, specifický cíl 1.2 

Partnerství znalostního transferu, předběžná výzva 1 

 

Příjemcem mohou být malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření 

znalostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a 

zároveň realizovat projekt v rámci následujících podporovaných ekonomických 

činností (CZ – NACE): 10, 13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 11 a 12), 38.32; 

Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení, 62; 

Informační a komunikační činnosti (vyjma 58-61), 71.2; Technické zkoušky a 

analýzy a 95.1; Opravy počítačů a komunikačních zařízení.  

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro 

výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících 

technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup 

 Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či 

doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného 

expertního pracoviště  

 Projekt musí být zaměřen na min. jednu z následujících aktivit a mít 

strategický význam pro další rozvoj podniku: 

o zlepšení výrobních procesů 

o vývoj / inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu 

při vývoji a zaváděšní nových produktů a služeb 

o zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové 

certifikace 

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci tohoto programu mají za cíl nárůst interakcí mezi 

podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření 

vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou 

 Veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a 

šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této 

organizace. Za zisk jsou považovány výnosy z práv duševního vlastnictví, 

pokud v důsledku aktivit projektu vzniknou. Podrobně je úprava 

vlastnictví a výnosů uvedena v partnerské smlouvě 

 MSP musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 30 % způsobilých 

výdajů partnerské organizace související s projektem, buď z vlastních 

zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která 

neobsahuje žádnou veřejnou podporu. 
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 Dotace budou poskytovány zejména na: 

o pro MSP 

 hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy 

a pojistné, cestovné. 

o pro znalostního partnera 

 mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, 

studie, přístup k informacím, databázím, semináře. 

o Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) 

náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky 

Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé 

výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady 

administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních 

zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební 

materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná 

publicita. 

Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 300 mil. Kč. 

 Dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy 

žadatelů. 

 V případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tis. Kč – 3,5 mil. Kč 
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6. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 1, specifický cíl 1.2 

Spolupráce - klastry, předběžná výzva 1 

Příjemcem mohou být malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření 

znalostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a 

zároveň realizovat projekt v rámci následujících podporovaných ekonomických 

činností (CZ – NACE): 10, 13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 11 a 12), 38.32; 

Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení, 62; 

Informační a komunikační činnosti (vyjma 58-61). V rámci následujících ek. 

činností bude možné žádat v případě, že budou užity pouze jako vedlejší výstup 

projektu: 71.2; Technické zkoušky a analýzy, 72: Výzkum a vývoj a 95.1; Opravy 

počítačů a komunikačních zařízení. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v 

definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého 

návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků 

projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, 

který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr 

výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve 

spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání 

smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů 

kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet. 

 

 Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s 

otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a 

inovací. 

 

 Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském 

výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních 

klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), 

koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. 

 

 Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a 

zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, 

networking, apod. 

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci tohoto programu slouží k podpoře rozvoje 

inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných 

výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými 

subjekty a výzkumnou sférou 

 Dotace budou poskytovány v návaznosti na podporované aktvity: 
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o v rámci kolektivního výzkumu bude možné získat dotaci na: 

 Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu 

a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby, patenty, 

poznatky), dodatečné režijní a provozní náklady. 

 Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za 

podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela 

spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. 

experimentálního vývoje 

o v rámci sdílené infrastruktury bude možné získat dotaci na: 

 Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a 

zařízení, hardware a sítě, software a data, práva 

duševního vlastnictví, nájem. 

o v rámci internacionalizace klastru bude možné získat dotaci na: 

 Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, 

studie, marketing a propagace, semináře, konference, 

přístup k informacím, databázím. 

o v rámci klastrové organizace bude možné získat dotaci na: 

 Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, 

semináře, konference, přístup k 

 informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, 

materiál. 

o osobní náklady (výzkumníci, technici a ostatní podpůrný 

personál),  

o náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů,  

o náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené 

nebo pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů, 

o poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely 

projektu, 

o dodatečné režijní a provozní náklady (materiál, dodávky a 

podobné výrobky). 

 jako způsobilé budou brány pouze takové náklady, které budou svou 

výší na úrovni hodnoty cen obvyklých na trhu. U nákupu poznatků a 

patentů se pak cena obvyklá bude řídit znaleckým posudkem. 

Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 500 mil. Kč. 

 Dotace bude poskytována na základě velikosti podniků a typu aktivity 

o v rámci kolektivního výzkumu bude maximální možná míra 

dotace dosahovat 45 % pro malé podniky a 35 % pro střední 

podniky 

o v rámci ostatních podporovaných aktivit bude dotace 

posyktována do max. výše až 50 % způsobilých nákladů 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tis. Kč – 16 mil. Kč 

v návaznosti na typ jedné z podporovaných aktivit 
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7. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 

Technologie, předběžná výzva 1 

 

Příjemcem mohou být začínající drobné podnikatelské subjekty, tzv. 

mikropodniky do 10 zmaěstnanců. všech velikostí a organizace pro výzkum a 

šíření znalostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Příjemci musí 

působit a zároveň realizovat projekt v rámci následujících podporovaných 

ekonomických činností (CZ – NACE): 8; Ostatní těžba a dobývání, 10, 11, 13 - 33; 

Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 38; Shromažďování, sběr a odstraňování 

odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, 41 – 43; Stavebnictví, 46.3, 46.4, 46.5; 

Velkoobchod (kromě motorových vozidel), 46; Maloobchod, kromě 

motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8,  58 – 63; Informační a komunikační 

činnosti, 69 – 74; Profesní, vědecké a technické činnosti kromě 75, 78; Činnosti 

související se zaměstnáním a 95; Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu 

a převážně pro domácnost. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

V rámci programu Technologie bude možné získat dotaci na realizaci nových 

podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů formou nákupu 

strojů a vybavení včetně software a patentových licencí.  

Podmínky výzvy: 

 Cílem Výzvy programu Technologie je podpořit realizaci 

podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů díky 

zakoupení potřebného technologického vybavení, zejména výrobních 

strojů.  

 Program je určen pro začínající drobné podnikatele tzv. Mikropodniky, 

tj. podniky do 10 zaměstnanců 

o podnik může existovat maximálně tři roky, případně po tři roky 

nebyla vykonávána ekonomická aktivita 

o žádat mohou jak fyzické tak právnické osoby 

 Není nutné dělat výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatele 

(rozpočet projektu do 500 000 Kč bez DPH) 

 Nutno ale doložit hospodárnost: posouzení ceny alespoň od tří nabídek 

 Udržitelnost projektu: nutno mít pořízený majetek (případně ho 

ekvivalentně obnovit) po dobu 5 let od ukončení projektu; provozovna 

v daném regionu NUTS II udržena 5 let po konci projektu 

 Dotace budou poskytovány zejména na: 

o dlouhodobý hmotný majetek - stroje a zařízení včetně 

nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost 

o dlouhodobý nehmotný majetek – SW pro řízení a ovládání strojů 
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Výše podpory: 

 Na výzvu jsou vyčleněny 250 mil. Kč. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 100 000 Kč až 225 000 

Kč. 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ve výši 45 % ze 

způsobilých výdajů projektu. 

 Podpora je poskytována pouze v režimu de minimis 
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8. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2 

Marketing, předběžná výzva 1 

Příjemcem mohou být malé a střední podniky realizující projekty mimo mimo 

území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a zároveň realizovat projekt v rámci 

následujících podporovaných ekonomických činností (CZ – NACE): 8; Ostatní 

těžba a dobývání, 10, 11, 13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 38; 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, 

41 – 43; Stavebnictví, 46.3, 46.4, 46.5; Velkoobchod (kromě motorových vozidel), 

46; Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8, 58 – 63; 

Informační a komunikační činnosti, 69 – 74; Profesní, vědecké a technické 

činnosti (kromě 75), 78; Činnosti související se zaměstnáním a 95; Opravy 

počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 prezentace podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem 

navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy 

 

 výroba marketingových materiálů určených pro výstavu a veletrh, 

doprava exponátů 

 

 lze podpořit účast na celkem až 15 akcích, respektive 5 akcích za jeden 

rok, během trvání projektu 

Podmínky výzvy: 

 Hlavním cílem Výzvy programu Marketing je podpořit malé a střední 

podniky při snaze nacházet nové trhy a vstupovat a udržet se na nich. 

S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování 

exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Tento cíl bude 

naplňován prostřednictvím účasti podniků na zahraničních výstavách 

a veletrzích, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství.  

 Dotace budou poskytovány na: 

o pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v 

zahraničí: 

 grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, 

pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím 

(voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, 

vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k 

internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení 

k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, 

kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných 

exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí 
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na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich 

organizátorem a služby spojené s provozem stánku. 

o dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na 

veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace 

zajišťovaná externím dodavatelem 

o marketingové propagační materiály: 

 tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro 

účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v 

zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho 

produkty, obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci 

příjemce podpory (název, logo, adresa) a povinné prvky 

publicity – propagační materiály v tištěné formě (letáky, 

prospekty, brožurky, katalogy), propagační materiály v 

elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), 

inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, včetně 

grafických návrhů, překladů do cizích jazyků, tisku 

 Všechny náklady se musejí týkat výstav či veletrhů realizovaných v 

rámci daného projektu, nelze dotovat obecně reklamu, PR či marketing 

na daném trhu  

 žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká 

ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu 

 dodávky nad 500 000 Kč musí být realizovány na základě výběrového 

řízení dle předepsaných Pravidel pro výběr dodavatelů 

Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 300 mil. Kč. 

 míra dotace je 50 % způsobilých nákladů 

 výše dotace bude min. 200 tis. – max. 5 mil. Kč na jeden projekt 

 výše dotace na dopravu exponátů je maximálně 150 000 Kč na jednu 

akci 

 výše dotace na tvorbu propagačních materiálů je maximálně 50 000 

Kč na jednu akci 

 dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v 

režimu de minimis. 

  



 

17 

 

9. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 2, specifický cíl 2.3 

Nemovitosti, předběžná výzva 1 

Příjemcem mohou být malé a střední podniky realizující projekty mimo mimo 

území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a zároveň realizovat projekt v rámci 

následujících podporovaných ekonomických činností (CZ – NACE): 8; Ostatní 

těžba a dobývání, 10, 11, 13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 38; 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, 

41 – 43; Stavebnictví, 46.3, 46.4, 46.5; Velkoobchod (kromě motorových vozidel), 

46; Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8, 58 – 63; 

Informační a komunikační činnosti, 69 – 74; Profesní, vědecké a technické 

činnosti (kromě 75), 78; Činnosti související se zaměstnáním a 95; Opravy 

počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci 

technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na 

podnikatelský objekt  

 revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku 

pro vlastní podnikatelské účely 

Podmínky výzvy: 

 Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním 

podnikatelům rekonstrukci zastaralých, prostorově a technicky 

nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických 

činností. 

 Dotace získané v rámci programu Nemovitosti slouží k rekonstrukcím 

objektů a brownfields. Novostavba na zelené louce však nebude 

podporována 

 Realizací projektu dojde k rekonstrukci zastaralých a technicky 

nevyhovujících budov, či jejich nahrazení novými budovami pro 

provádění podporovaných ekonomických činností příjemce podpory. 

 Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než 

jejich odhadovaná cena; musí se jednat o technické zhodnocení 

stavby, nikoli pouhou opravu objektu.  

 Nemovitost, která je předmětem projektu, musí být po schválení 

projektu při podání žádosti o platbu ve vlastnictví příjemce dotace 

 Minimální podlahová plocha po rekonstrukci objektu musí být 

minimálně 500 m2. 

 Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být 

registrovány v Národní databázi brownfields do kategorie brownfield 

nebo nemovitost k rekonstrukci (bližší informace k registraci v databázi 

budou teprve zveřejněny). 
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 Náklady na nákup nemovitostí bude možné zařadit do projektu pouze 

tehdy, pokud budou dané nemovitosti splňovat definici brownfields . 

 K Předběžné žádosti bude v případě nákupu nemovitosti nutný souhlas 

současného vlastníka. 

 Výdaje budou dotovány maximálně do částky dle normativů pro 

ocenění stavebních prací (ÚRS). 

 Stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli (vč. smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní, či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny 

před datem podání žádosti o podporu. 

 Je dotovaný nárůst obestavěného prostoru nebo podlahové plochy o 

max. 100% původních parametrů. 

 Každý žadatel je oprávněn předložit pouze jeden projekt na jedno IČ. 

 K Plné žádosti bude mmj. nutné doložit položkový rozpočet stavby, studii 

proveditelnosti, energetický posudek a stavební povolení (pokud je ze 

zákona vyžadováno). 

 Udržitelnost projektu je 5 let. 

 Dotace budou poskytovány na: 

o příprava podnikatelské zóny 

o zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská 

činnost  

o nákup či úprava pozemků 

o nákup budov 

o příprava území (terénní úpravy, demolice,…) 

o rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy 

o odstranění nevyužitých staveb 

o inženýrské sítě a komunikace 

o hardware a sítě, technické zařízení budov 

Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 1,5 mld. Kč. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 200 mil. Kč  

 Příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení (každé etapy) 

projektu 

 Maximální výše dotace je 3000 Kč/m3 obestavěného prostoru v případě 

objektů s průměrnou světlou výškou pod 6 m a 1500 Kč/m3 

obestavěného prostoru v případě objektů s průměrnou světlou výškou 

nad 6 m. 

 V případě projektu revitalizace zóny je max. dotace 300 Kč/m2 

revitalizovaného pozemku. 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů 

projektu podle velikosti podniku příjemce. 
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10. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 2, specifický cíl 2.4 

Školicí střediska, předběžná výzva 1 

 

Příjemcem mohou být malé a střední podniky realizující projekty mimo mimo 

území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a zároveň realizovat projekt v rámci 

následujících podporovaných ekonomických činností (CZ – NACE): 8; Ostatní 

těžba a dobývání, 10, 11, 13 - 33; Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 38; 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, 

41 – 43; Stavebnictví, 46.3, 46.4, 46.5; Velkoobchod (kromě motorových vozidel), 

46; Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8, 49; Pozemní 

a potrubní doprava, 58 – 63; Informační a komunikační činnosti, 69 – 74; Profesní, 

vědecké a technické činnosti (kromě 75), 78; Činnosti související se zaměstnáním 

a 95; Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících 

center 

 modernizace prostor pro vzdělávání 

 pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, 

vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou 

nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti 

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci programu Školicí střediska slouží k výstavbě či 

rozvoji vzdělávacích středisek včetně vybavení.  

 Nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci 

podniků z podporovaných odvětví. 

 Dotován bude pouze majetek, který slouží výhradně pro školicí aktivity 

(v případě, kdy je projekt realizován pouze v části nemovitosti a 

stavební práce probíhají na celé nemovitosti, bude do projektu 

započítán ekvivalent celkových nákladů na rekonstrukci). 

 Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího 

střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den 

se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň 

z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). 

 Doba udržitelnosti projektu je 5 let. 

 Dotace budou poskytovány na: 

o rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrská činnost, 

o inženýrské sítě, 

o projektová dokumentace související se stavebními úpravami,  

o hardware a sítě, 
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o technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění 

vzdělávání, 

o školicí programy,  

o software a data,  

o drobný hmotný a nehmotný majetek,  

o služby školitelů. 

Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 500 mil. Kč. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč - 5 mil. Kč. 

 Příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení (každé etapy) 

projektu. 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů 

projektu podle velikosti příjemce dotace  
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11. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 2, specifický cíl 3.2 

Úspory energie, předběžná výzva 1 

Příjemcem mohou být podniky všech velikostí realizující projekty mimo mimo 

území hl. města Prahy. Příjemci musí působit a zároveň realizovat projekt v rámci 

následujících podporovaných ekonomických činností (CZ – NACE): 1 – 3; 

Zemědělství, lesnictví a rybářství, 5 - 9;  Těžba a dobývání, 10, 11, 13 - 33; 

Zpracovavatelský průmysl (vyjma 12), 35; Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu, 36 – 39; Zásobování vodou; činnosti související s 

odpadními vodami, odpady a sanacemi, 41 – 43; Stavebnictví, 45 – 47; 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, 49 – 52; 

Doprava a skladování (vyjma 53). 58 – 63; Informační a komunikační činnosti, 64 

– 66; Peněžnictví a pojišťovnictví, 68.20.2; Pronájem vlastních nebo pronajatých 

nemovitostí s nebytovými prostory, 68.20.4; Správa vlastních nebo pronajatých 

nemovitostí s nebytovými prostory, 69 – 75; Profesní, vědecké a technické 

činnosti, 77 – 82; Administrativní a podpůrné činnosti, 85; Vzdělávání, 86 – 88; 

Zdravotní a sociální péče a 94 - 96; Ostatní činnosti 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla 

 zavádění a modernizace systémů měření a regulace 

 modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu 

 zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební 

opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, 

instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, 

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 

 využití odpadní energie ve výrobních procesech 

 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 

výrobních a technologických procesů 

 instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku 

 instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a 

tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku 

Podmínky výzvy: 

 Dotace získané v rámci programu Úspory energie slouží ke snížení 

energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity 

 Možnost podpory energetických studií a auditů 

 Dotace budou poskytovány na: 

o Dlouhodobý hmotný majetek (u stavebních prací pouze do 

úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro 

daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu 

o Dlouhodobý nehmotný majetek 

o Ekologické studie (Energetický posudek) 
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Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 5 mld. Kč. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč - 250 mil. Kč. 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů 

projektu podle velikosti příjemce dotace. 

o malý podnik do 65 % 

o střední podnik do 55 % 

o velký podnik do 45 % 

 Podpora je poskytována ex-post. 

 Míra podpory pro ekologické studie (energetické posudky) je u malého, 

středního a velkého podniku vždy o 5% vyšší než míra podpory pro celý 

projekt 

  



 

23 

 

12. Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost – Prioritní osa 2, specifický cíl 4.2 ICT 

a sdílené služby, předběžná výzva 1 

 

Příjemcem mohou být podnikatelské subjekty všech velikostí působící v oblasti 

vývoje SW či center sdílených/datových služeb včetně startupů. Příjemcem 

dotace mohou být podnikatelské subjekty, nikoliv však fyzické osoby podnikající. 

Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z 

následujících odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 

01, A 02, A03), uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), ocelářský průmysl, průmysl 

výroby syntetických vláken, stavba lodí (CZ-NACE C 30.11), doprava. 

Příjem žádostí: 

Nejprve dojde na přelomu května a června 2015 ke zveřejnění finálních výzev. 

Následný příjem předběžných žádostí bude probíhat v intervalu červen – srpen 

2015. Příjem plných žádostí bude probíhat v intervalu září – listopad 2015. 

Podporované aktivity: 

 Tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v 

oblasti komunikace, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, zábavy, 

přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů 

včetně související implementace. 

 Zřizování a provoz center sdílených služeb2 

 Budování a modernizace datových center. 

Podmínky výzvy: 

 Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve ICT a strategické služby) je 

podpora podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj software 

anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb vč. datových center. 

 Dotace budou poskytovány na: 

o superhrubé mzdy na pracovních místech po dobu 24 měsíců 

 Mzdy  - Aktivita vývoj SW 

 stávající i noví zaměstnanci (programátor, 

vývojář, tester, analytik, SW inženýr, IT projektový 

manažer, vedoucí týmu vývoje atd.) 

 Mzdy - Centra sdílených služeb 

 pouze noví zaměstnanci (HR, účetní, pracovník 

helpdesku, správce informačního systému, 

administrativní specialista, atd.) 

o doplňkové provozní náklady a majetek 

 Nájem pozemků a budov 

 Služby poradců, expertů, studie 

 Školení, certifikace zaměstnanců 

 Pořízení potřebného HW a sítí 

                                                                                       
2 Centry sdílených služeb se myslí jednotky, které v rámci skupiny nebo od třetích stran formou 

outsourcingu přejímají a zajišťují agendy interních procesů. 
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 Nákup software či licencí 

 Stroje, zařízení a technologie 

 Stavební náklady v případě datových center 

 V režimu de minimis: 

 Náklady za přístup k internetovým službám a aplikacím 

poskytovaným jako SaaS 

 Nákup odborné literatury potřebné pro vývoj nového ICT 

řešení/služby 

 Vytvoření minimálního počtu pracovních míst, provedení tzv. min. 

investice (jedná se o min. hodnoty, které musí firma splnit, horní limit 

neomezen): 

o malý podnik 

 2 pozice vývoj SW nebo 10 pozic – aktivita centra 

sdílených služeb 

 0,3 mil. Kč investice 

o střední podnik 

 3 pozice vývoj SW nebo 20 pozic – aktivita centra 

sdílených služeb 

 0,5 mil. Kč investice 

o velký podnik 

 4 pozice vývoj SW nebo 40 pozic – aktivita centra 

sdílených služeb 

 1 mil. Kč investice 

 Jako způsobilé budou brány pouze takové náklady, které budou svou 

výší na úrovni hodnoty cen obvyklých na trhu. U nákupu poznatků a 

patentů se pak cena obvyklá bude řídit znaleckým posudkem. 

 Vytvoření řešení dle Podnikatelského záměru (možnost dílčích úprav 

během realizace), např. vytvořený informační systém, vytvořené 

datové centrum 

 Realizace projektu mimo území hl. m. Prahy (v případě aktivity Vývoj SW 

je možné část dotovaných pracovníků zaměstnanců formou 

homeoffice) 

 Jsou akceptovány zaměstnanecké poměry HPP, DPP, DPČ. 

 Zahájit realizaci projektu, tj. začít vynakládat způsobilé výdaje projektu, 

až v momentu po provedení registrace projektu. 

 Udržitelnost pořízeného majetku a podpořených pozic 3 resp. 5 let. 

 Nutnost zahájit výběrová řízení projektu do 2 měsíců od vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 Pořízený majetek musí být účtován jako dlouhodobý majetek a musí být 

odepisován. Majetek musí být nový, tj. dříve neodepisovaný a musí být 

pořízen v souvislosti s Projektem. 

 V rámci projektů bude nanejvýš vhodné navázat spolupráci s 

univerzitami, vědecko-výzkumnými centry nebo vědecko-

technologickými parky. 

 Každý projekt může obsahovat právě jednu podporovanou aktivitu. 

Počet projektů od jednoho žadatele v rámci Výzvy není omezen. 
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Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 1,5 mld. Kč. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 200 mil. Kč. 

 Příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení každé etapy 

projektu. 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů 

projektu podle velikosti příjemce dotace. Podpora bude poskytována 

na jeden projekt až po dobu 3 let. 

o malý podnik: 45 % 

o střední podnik: 35 % 

o velký podnik: 25 % 

 Dotace na superhrubé mzdy zaměstnanců je možné čerpat po dobu 

až dvou let. Výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý 

výdaj, musí být přiměřené, tj. musí odpovídat výši mezd v oboru, místě a 

čase obvyklých. 

 Náklady jsou způsobilé pouze do výše tzv. obvyklých cen na trh. 

 Podpora pro velké podniky bude poskytnuta max. do výše 20% alokace 

na Výzvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


