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Aplikace 
 

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. 

 

Alokace pro první výzvu je stanovena v částce 2 mld. Kč. 

 

Časový harmonogram výzvy 

 předběžné žádosti: 26.6.2015 - 30.9.2015 

 plné žádosti: 1.10.2015 - 30.11.2015 

Kdo může dotace získat 

O dotaci se mohou ucházet podniky všech velikostí buď v rámci individuálního 

projektu, nebo v rámci konsorcia (více partnerů z řad podniků a organizací pro 

výzkum a šíření znalostí). O dotaci mohou žádat také samostatně Organizace 

pro výzkum a šíření znalostí. 

Kolik lze získat 

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 100 mil. Kč. Procentuální výše 

dotace závisí na velikosti podniku, podporované aktivitě a prvku tzv. účinné 

spolupráce: 

Průmyslový výzkum     Experimentální vývoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou 

nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení 

společného cíle 

45%/60%*
• malý podnik 

35%/50%*
• střední podnik

25%/40%*
• velký podnik

70%/80%*
• malý podnik 

60%/75%*
• střední podnik

50%/65%*
• velký podnik



 

4 

 

 

Na co se dotace vztahuje 

 osobní náklady (výzkumníci, technici a ostatní podpůrný personál), 

(nelze zahrnout administrativní pracovníky),  

 náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů,  

 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo 

pořízení v rámci licence z vnějších zdrojů, 

 poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu 

(pouze od VaV institucí), 

 dodatečné režijní (max 15% z celkových osobních nákladů) 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. 

 

Indikátory 

 

Závazný indikátor: 

 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu (prototyp, 

poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový 

vzor) 

 

Volitelné indikátory: 

 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 

 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy 

 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 

 Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami 

 

 

Zdroj: eNovation 
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Seznam projektů financovaných 
z fondů vnější spolupráce EU 

 
Albánie - Rekonstrukce kláštera Panny Marie, včetně úpravy krajiny. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435330752020&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137230  

 

Filipíny – dodávky výpočetní techniky a počítačů, včetně softwaru a zajištění 

instalace. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435326674153&do=publi.detPUB&orderbyad

=Desc&aoref=136538&page=1&orderby=upd&nbPubliList=15&searchtype=Q

S&userlanguage=en  

 

Makedonie - Rehabilitace a dostavba stokových sítí v obcích Berovo a 

Kumanovo 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435331285912&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137138  

 

Srbsko – posílení srbského systému sběru statistických dat.  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435328190330&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=133785  

 

Turecko – dodávka lodí pro turecké námořnictvo k zajištění navýšení kapacit 

pro kontrolu hranic. Předmětem zakázky je kromě dodávky lodí, rovněž jejich 

uvedení do provozu a poskytnutí pravidelných servisních prohlídek a zajištění 

dalších služeb s tím spojených. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435326950245&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136220  

 

Turecko – vybudování zpracovny pevného odpadu včetně sanitární skládky 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435330916688&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137125  

 

Turecko – stavební práce – vybudování Van Enterprise Development Center 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435331410717&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=5&aoref=136668  

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/vnejsi_pomoc_eu/fondy_vnejsi_spoluprace_eu_prilezitosti.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435330752020&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137230
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435330752020&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137230
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435330752020&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137230
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326674153&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&aoref=136538&page=1&orderby=upd&nbPubliList=15&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326674153&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&aoref=136538&page=1&orderby=upd&nbPubliList=15&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326674153&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&aoref=136538&page=1&orderby=upd&nbPubliList=15&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326674153&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&aoref=136538&page=1&orderby=upd&nbPubliList=15&searchtype=QS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435331285912&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137138
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435331285912&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137138
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435331285912&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137138
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435328190330&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=133785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435328190330&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=133785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435328190330&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=133785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326950245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326950245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435326950245&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136220
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435330916688&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137125
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435330916688&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137125
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435330916688&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=137125
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435331410717&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=5&aoref=136668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435331410717&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=5&aoref=136668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435331410717&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=5&aoref=136668
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Turecko – výstavba kanalizační sítě 

Předmětem veřejné zakázky jsou práce na vybudování 19,83 km kanalizační 

sítě včetně 493 šachet a 700 přípojek a 3 septiků.  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435327225475&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136209  

 

Turecko – dodávka techniky pro lesnický průmyslový sektor včetně dodávky, 

montáže a instalace zařízení. Jedná se o stroje pro zpracování dřeva, 

laminovací lis, vozidla, kancelářského zařízení včetně IT a nábytku. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435329054045&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=131769 

 

Turecko – veřejná zakázka na práce na revitalizaci turismu. Předmětem 

zakázky bude mimo jiné vybudování a vybavení budov, konstrukce a 

rekonstrukce silnic a chodníků, vybudování dětských hřišť apod. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435329699129&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=137319    

  

Turecko – dodávka zařízení pro vybudování čističky odpadních vod 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435329987987&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=134544 

 

Tádžikistán – poskytnutí technické pomoci vládě Tádžikistánu s vybudováním 

institucionálních kapacit v oblasti integrovaného řízení vodních zdrojů s cílem 

přispět k udržitelnému řízení a ochraně vodních zdrojů. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1435327523701&do=publi.detPUB&searchtype

=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136737  

 

Zdroj: MZV 
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