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Výzvy OPPIK vyhlášeny 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Již dnešním dnem, 1. 

červnem, je možné žádat o dotace na projekty podporující vaše podnikání 

v 10 výzvách OPPIK.   

Přehledný souhrn všech informací naleznete níže nebo na www.oppik.cz . 

Inovace 
 

Dotace získané v rámci programu Inovace slouží zejména k pořízení nových 

výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do 

nemovitostí.  

Časový harmonogram výzvy 

 předběžné žádosti: 2. 6. 2015 - 30. 11. 2015 

 plné žádosti: 1. 9. 2015 - 31. 1. 2016 

Kdo může dotace získat 

O dotaci se mohou ucházet podniky všech velikostí, musí však do výroby či na 

trh uvádět nově vyvinuté, případně inovované výrobky a výrobní procesy. 

Projekty nesmí být realizovány na území hl. m. Prahy. 

Kolik lze získat 

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální výše 

dotace závisí na velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů 

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů 

Na co se dotace vztahuje 

 na pořízení nových výrobních strojů, zařízení, HW, SW a sítí 

 na pořízení práv duševního vlastnictví, pořízení licencí a patentů, SW, 

certifikace firmy apod. 

 na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické 

zhodnocení staveb 

http://www.oppik.cz/
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Podporované aktivity 

 produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb 

 procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 

služeb 

 marketingová 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 výroby 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 vyšší inovační řád vyráběných produktů – např. nové konstrukční 

koncepce či řešení 

 vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů 

 stupeň novosti vyráběných produktů – např. nové v ČR, střední Evropě 

nebo EU 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

 

Úspory energie 

Podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti 

či zvýšení energetické efektivity mohou žádat o podporu v 

dotačním programu Úspory energie.  

Časový harmonogram výzvy 

 předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – srpen 2015 

 plné žádosti: září 2015 – leden 2016 

Kdo může dotace získat 

Program je určen pro podniky všech velikostí působící ve: 



 

5 

 

 zpracovatelském průmyslu 

 zemědělství, těžbě a dobývání 

 výrobě a rozvodu energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, 

sanacemi 

 stavebnictví 

 velkoobchodu a maloobchodu 

 dopravě a skladování 

 informační a komunikační činnosti 

 činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa) 

 vědeckých a technických činnostech 

 administrativních a podpůrných činnostech (např. cestovní agentury, 

činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, 

administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání) 

 vzdělávání (soukromé školy) 

 zdravotní a sociální péče a další 

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy. 

Kdo může žádat 

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: 

 Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR 

 Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR 

 Veřejná obchodní společnost 

 Akciová společnost 

 Společnost s ručením omezeným 

 Komanditní společnost 

 Družstvo (vyjma bytového družstva) 

 Výrobní družstvo 

 Zemědělský podnikatel 

 Evropská společnost 

 Národní podnik 

 Státní podnik 

Kolik lze získat 

Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil. Kč pro 

projekty z oblasti úspor energie. 

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů 

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % způsobilých výdajů 

 velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 30 % způsobilých výdajů 

Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 

49 Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti 

podniku. 
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 malý podnik - 50 % způsobilých výdajů 

 střední podnik - 40 % způsobilých výdajů 

 velký podnik - 30 % způsobilých výdajů 

Na co se dotace vztahuje 

 projektová dokumentace-dokumentace pro stavební povolení, 

dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace stavby, 

dokumentace skutečného provedení stavby 

 inženýrské sítě - modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a 

tepla 

 rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb - výměna 

oken, zlepšování tepelně technických vlastností budov, rekonstrukce 

otopného systému, apod. 

 ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW - nákup technologického 

vybavení, výrobních strojů a zařízení včetně jejich souborů i sítí 

 energetický posudek (podle platné legislativy od 1.7.2015) 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok 

 absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu 

stavu 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

Příklady projektů 

 modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách 

výrobních podniků 

 zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů 

 modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických 

rozvodů 

 zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken, další stavební 

opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy, 

instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla 

 využití odpadní energie při výrobě 

 snižování energetické náročnosti, respektive 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 

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 
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ICT a sdílené služby - vývoj 
softwaru 

Sofistikovaná ICT řešení, vývoj digitálních služeb, aplikací a 

firmware patří mezi podporované aktivity v programu ICT a 

sdílené služby. Program umožňuje využít dotaci především na 

pokrytí osobních nákladů současných i nových zaměstnanců, 

částečně lze hradit i nájemné a pořízení potřebného HW a SW.  

Časový harmonogram programu 

 předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – srpen 2015 

 plné žádosti: září 2015 – listopad 2015 

Kdo může dotace získat 

Program podporuje podniky všech velikostí (včetně startupů) působící v oblasti 

tvorby softwaru, zejména pak ICT řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, 

vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu. 

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však 

může být v Praze. 

Kolik lze získat 

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální 

výše dotace je určena velikostí podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů 

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů 

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých nákladů 

Na co se dotace vztahuje 

 superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců 

 pořízení potřebného HW a sítí, strojů a zařízení 

 nákup SW licencí či know-how 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

 ostatní neinvestiční služby 

Podporované aktivity 

 vývoj nových sofistikovaných SW řešení 

 tvorba digitální služeb, aplikací a firmware včetně související 

implementace 
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 Program ICT a sdílené služby podporuje tři rovnocenné aktivity. Kromě (1) 

vývoje softwaru se jedná o (2) budování a modernizaci datových center a (3) 

zřizování a provoz center sdílených služeb. Program jsme rozdělili na tři části 

kvůli větší přehlednosti. 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 vytvoření nového produktu, služby či rozšíření již existujícího portfolia 

 schopnost prokázat reference v dané oblasti 

 nový produkt či služba mají potenciál uplatnit se na trhu 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

 

ICT a sdílené služby - centra 
sdílených služeb 

Sdílené služby cílí na snížení firemních nákladů za aktivity, které nejsou 

hlavním zdrojem příjmů klienta. Mezi nejčastější sdílené služby patří finanční, 

účetní, IT, personální a zákaznická podpora. 

Např. firma může pro své dceřiné i jiné společnosti vytvořit samostatné 

centrum, které bude řešit účetnictví ostatních společností. Dotace pak využije 

na mzdy pracovníků nového střediska.  

Časový harmonogram výzvy 

 předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – srpen 2015 

 plné žádosti: září 2015 – listopad 2015 

Kdo může dotace získat 

Program podporuje podniky všech velikostí, které zvažují vykonávat 

specializované agendy klientů. 

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však 

může být v Praze. 

Kolik lze získat 

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální výše 

dotace je určena velikostí podniku: 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-datova-centra
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb


 

9 

 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů 

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů 

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých nákladů 

Na co se dotace vztahuje 

 superhrubé mzdy nových zaměstnanců 

 pořízení potřebného HW a sítí, strojů a zařízení 

 nákup SW licencí či know-how 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

 ostatní neinvestiční služby 

Podporované aktivity 

 zřizování a provoz center sdílených služeb 

Program ICT a sdílené služby podporuje tři rovnocenné aktivity. Kromě (1) 

vývoje softwaru se jedná o (2) budování a modernizaci datových center a (3) 

zřizování a provoz center sdílených služeb. Program jsme rozdělili na tři části 

kvůli větší přehlednosti. 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 vytvoření nového produktu, služby či rozšíření již existujícího portfolia 

 schopnost prokázat reference v dané oblasti 

 nový produkt či služba mají potenciál uplatnit se na trhu 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

  

ICT a sdílené služby - datová centra 

Datovým úložištím, serverům a další ICT infrastruktuře je nejlépe v datových 

centrech, kde jsou zajištěny jak vhodné technologické podmínky, tak vysoká 

bezpečnost uložení. Podniky všech velikostí mají možnost takové datové 

centrum s pomocí programu ICT a sdílené služby vybudovat.  

Časový harmonogram výzvy 

 předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – srpen 2015 

 plné žádosti: září 2015 – listopad 2015 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-datova-centra
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb
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Kdo může dotace získat 

Program podporuje podniky všech velikostí, které provozují nebo se chystají 

provozovat datová centra. 

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však 

může být v Praze. 

Kolik lze získat 

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální výše 

dotace je určena velikostí podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů 

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů 

 velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých nákladů 

Na co se dotace vztahuje 

 pořízení pozemků, budov a staveb 

 rekonstrukce nemovitostí 

 pořízení hmotného a nehmotného majetku 

 služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) 

Podporované aktivity 

 budování a modernizace datových center 

  

Program ICT a sdílené služby podporuje tři rovnocenné aktivity. Kromě (1) 

vývoje softwaru se jedná o (2) budování a modernizaci datových center a (3) 

zřizování a provoz center sdílených služeb. Program jsme rozdělili na tři části 

kvůli větší přehlednosti. 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 vytvoření nového produktu, služby či rozšíření již existujícího portfolia 

 schopnost prokázat reference v dané oblasti 

 nový produkt či služba mají potenciál uplatnit se na trhu 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

 

http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-datova-centra
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb
http://www.enovation.cz/dotace/dotace-eu-na-technologie/ict-sdilene-sluzby-centra-sdilenych-sluzeb
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Potenciál 

Program Potenciál podpoří investice do kvalitního podnikového 

zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu.  

Kdo může dotace získat 

 předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – srpen 2015 

 plné žádosti: září 2015 - listopad 2015 

Kdo může dotace získat 

 podniky všech velikostí, které již realizují, případně uvažují o svém 

vlastním průmyslovém výzkumu 

 projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy 

Kolik lze získat 

 50% dotace bez ohledu na velikost podniku 

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 2 - 150 mil. Kč. 

V první výzvě je alokace na program Potenciál 1, 5 mld. korun. 

Na co se dotace vztahuje 

 na potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, 

technologií, hardware či sítí 

 na nákup pozemků a budov, novostavby i rekonstrukce či služby 

projektantů 

 na pořízení software, licencí, práv dušecního vlastnictví a povinnou 

publicitu 

 malé a střední podniky mohou získat i dotaci na relevantní provozní 

náklady jako mzdy pro absolventy, pojistné s poradenské služby 

Základní podmínky 

 při rozhodování o přidělení dotace ministerstvo průmyslu vyžaduje, aby 

existoval reálný předpoklad, že výstupy výzkumu budou využity ve 

výrobě 

Typický projekt 

 kompletní výzkumná centra 

 centra pro sestrojení, přípravy a zkoušky prototypů v rámci 

průmyslového výzkumu 

 výzkumné dílny 

 laboratoře 
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 vybavení CAD, CAM, simulace + hardware v rámci průmyslového 

výzkumu 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 Maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 Minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 Vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů 

 Technická proveditelnost záměru 

 Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

 Stupeň inovace vyvíjených produktů 

 

Nemovitosti 

Program Nemovitosti je zajímavý především pro podnikatele, 

kteří plánují rekonstrukci nemovitostí na výrobní haly apod. 

Vzhledem k množství nevyužívaných průmyslových objektů jsou 

preferovány investice do brownfieldů.  

Časový harmonogram programu 

 předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – 31. 8. 2015 

 plné žádosti: 1. 9. 2015 – 31. 1. 2016 

Kdo může dotace získat 

Malé a střední podniky působící v oblastech zpracovatelského průmyslu, těžbě 

a dobývání, zpracování odpadů, stavebnictví, IT, technologických center či 

strategických služeb.  

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy. 

Kolik lze získat 

Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 1 - 200 mil. Kč. Procentuální 

výše dotace závisí na velikosti podniku: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 

 střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů 
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Na co se dotace vztahuje 

 na přípravu podnikatelské zóny 

 na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost 

 na nákup či úpravu pozemků 

 na obnovu, modernizaci a úpravy objektů 

 na odstranění nevyužitých budov 

 na inženýrské sítě a technické zařízení budov 

 na hardware a sítě  

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 

V tomto programu není možné získat dotaci na novostavbu. 

Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho 

schválení rozhodne udělený počet bodů. 

 maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů 

 minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 ekonomický přínos investice pro podnik 

 rekonstruovaný objekt je starší 16 let 

 plocha objektu přesahuje 1500 m2 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

Technologie 

Dotační program Technologie poskytuje podporu pro 

uskutečnění podnikatelských záměrů začínajících drobných 

podnikatelů. Úspěšní žadatelé si mohou s jeho pomocí pořídit 

nové stroje či související software.  

Kdo může dotace získat 

Dotace v tomto programu je určena pro mikropodniky (do 9 zaměstnanců) s 

historií do 3 let, případně subjekt, který tři roky nevykonával ekonomickou 

činnost. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy. 
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Kolik lze získat 

Na jeden projekt je možné získat dotaci v rozmezí 100 - 225 tis. 

Kč. Procentuální výše dotace je určena:  

 mikropodnik (do 9 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 

Na co se dotace vztahuje 

 dlouhodobý hmotný majetek - stroje a zařízení včetně nezbytného 

software zajišťujícího jejich funkčnost, HW a jiná zařízení spojené s 

výrobou 

 dlouhodobý nehmotný majetek – SW pro řízení a ovládání strojů, 

patentové licence 

 veškerý dotovaný majetek musí být nový (dříve neodepisovaný), 

pořízený od třetích stran za tržních podmínek 

 

Školicí střediska 

Díky programu Školicí střediska mohou malé a střední podniky 

získat dotaci na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí 

svých zaměstnanců.  

Časový harmonogram programu 

 předběžné žádosti: 1. 6. 2015 – 31. 8. 2015 

 plné žádosti: 1. 9. 2015 – 31. 1. 2016 

Kdo může dotace získat 

Malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, energetice, 

stavebnictví, či ICT oblasti. O dotaci mohou žádat také neziskové organizace. 

Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy. 

Kolik lze získat 

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 500 tis. - 5 mil. Kč. Procentuální 

výše dotace je totožná pro všechny velikosti podniků: 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50% dotace 

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 50% dotace 

Na co se dotace vztahuje 

 na úpravu nemovitostí 

 na vybavení prostor a školicí pomůcky, software a školicí programy, 

licence 
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 na služby školitelů 

Podporované aktivity 

 výstavba objektů určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v 

podnicích 

 modernizace vzdělávacích prostor 

 pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, 

vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou 

nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti 

 

Spolupráce - Klastry 

Cílem programu Spolupráce je rozvoj inovačních sítí – klastrů, 

technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí.  

Časový harmonogram programu 

 předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – 31.8.2015 

 plné žádosti: 1. 9. 2015 – 30.11.2015 

Podporované aktivity 

 Kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají 

inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného 

průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci 

klastru. 

 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. 

  

Kdo může dotace získat 

 podniky (převážně MSP), 

 organizace pro výzkum a šíření znalostí, 

 účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů 
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Kolik lze získat 

 podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil. Kč – 16 mil. Kč 

(maximální výše dotace se liší dle jednotlivých aktivit) 

 

Aktivita Kolektivní výzkum 

 malé podniky: 45% způsobilých výdajů 

 střední podniky: 35% způsobilých výdajů 

Ostatní aktivity 

 až 50% způsobilých výdajů 

Na co se dotace vztahuje 

  

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 osobní náklady, služby poradců, expertů, studie 

 náklady výzkumných a vývojových projektů, tj. zejména osobní náklady 

VaV pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro 

účely VaV projektu 

 semináře, konference, marketing a další vybrané náklady 

specifikované v jednotlivých výzvách. 

  

Klastr 

 organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených 

nezávislých podnikatelských subjektů, zejména malých a středních 

podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších podpůrných 

institucí 

 Jeho účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím 

sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i 

účinným podílem na transferu znalostí a spolupráci mezi podniky a 

dalšími organizacemi klastru. 

Marketing 

Podnikatelé využívají programu Marketing např. v situaci, kdy 

plánují svou účast na mezinárodních veletrzích, kde mohou 

oslovit nové zákazníky či navázat strategická partnerství.  
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Kdo může dotace získat 

Dotace je určena malým a středním podnikům. Podporu mohou získat podniky 

působící ve zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, vědě a výzkumu, 

stavebnictví, energetice, obchodě a službách či v oblasti ICT. 

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

ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu. 

Kolik lze získat 

 dotace na podporu individuální účasti podniku na veletrzích a 

výstavách v zahraničí činí 200 tis. - 5 mil. Kč 

Míra poskytnuté dotace bude 50 % způsobilých výdajů. 

Dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v režimu 

de minimis. 

Na co se dotace vztahuje 

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

 doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení 

 marketingové a propagační materiály – jejich návrh a tvorba pro účely 

výstavy 

 

Partnerství znalostního transferu 

Cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpora 

spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými 

organizacemi. Díky této formě spolupráce nepřijde vniveč úsilí 

výzkumníků a soukromý sektor získá přístup k cenným znalostem 

a technologiím.   

Časový harmonogram programu 

 předběžné žádosti: 2. 6. 2015 – 31. 8. 2015 

 plné žádosti: 1. 9. 2015 – 30. 11. 2015 

Kdo může dotace získat 

Dotace v tomto programu je určena podnikům, podnikatelským seskupením a 

také organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a 

samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace. 
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 Kolik lze získat 

Jeden projekt může získat dotaci 0,5 - 3,5 mil. Kč. Výše podpory 70% se řídí 

pravidly de minimis. 

Na co se dotace vztahuje 

 osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu 

 relevantní služby partnerské organizace 

Podporované aktivity 

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro 

výzkum a šíření znalostí kvůli přenosu znalostí, souvisejících technologií a 

dovedností. 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 minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít 

strategický význam pro další rozvoj podniku: 

 zlepšení výrobních procesů 

 vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a 

zavádění nových produktů 

 zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace 

Znalostní transfer 

Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a 

dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. 

Efektivní transfer zahrnuje: 

 přeměnu akademických znalostí na specifické potřeby partnerského 

podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí 

za účelem jejich následného praktického využití 

 osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich 

kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na 

externích subjektech 

 

 

  


