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Aplikace – Výzva VI 
 

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí  

a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže 

ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás. Dne 15. 6. 2018 došlo 

k vyhlášení VI. výzvy tohoto programu a příjem žádostí bude zahájen  

28. 8. 2018. 

 

Cílem programu aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj 

nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace 

projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto 

činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů 

konkurenceschopných na světových trzích. Projekty v této výzvě tedy budou 

zaměřeny na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Konkrétně je možné v rámci projektu podpořit:  

 

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků  

a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném 

pro účely projektu 

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů 

dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy 

jsou využívány pro účely projektu 

• náklady na smluvní výzkum 

• neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích 

stran po dobu realizace projektu 

• náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu 

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na 

materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu 

 

Mezi způsobilé žadatele v této výzvě řadíme podnikatelské subjekty  

a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Dotace na projekt se pohybuje od  

1 mil. Kč do 40 mil. Kč, maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 

70 % s tím, že podíl aktivity podnikatelských subjektů na celkových aktivitách 

projektu musí činit minimálně 50 %. Všechny projekty musí být realizovány na 

území ČR mimo NUTS II Praha, zároveň musí být dodržena shoda projektu 

s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České 

republiky. 

 

Detailní podmínky výzvy je možné nalézt na webu API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-vi/
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Inovace – Výzva V (inovační 

projekt) 
 

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně 

na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení 

organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě 

pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt, kde došlo k vyhlášení  

V. výzvy 15. 6. 2018, příjem bude následně zahájen 26. 9. 2018 a výzva bude 

otevřena do 27. 11. 2018. 

 

Cílem programu Inovace je posílení inovační výkonnosti domácích společností 

a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích prostřednictvím 

zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve 

spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem 

pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení 

inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu  

v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových 

konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem  

v oblasti high-tech výroby. 

 

Podporu lze získat na aktivity v podobě zvýšení technických a užitných hodnot 

výrobků, technologií a služeb, na zvýšení efektivnosti procesů výroby, zavádění 

nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění 

nových informačních systémů apod. Dotace se pohybuje ve výši od 1 mil. Kč 

po 40 mil. Kč s mírou podpory od 25 po 45 % v závislosti na velikosti podniku. 

 

Konkrétně pak lze v rámci projektu podpořit následující výdaje: 

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 

• stavby 

• technologie 

• software a data 

• práva k užívání duševního vlastnictví 

• certifikace produktů 

• marketingová inovace 

 

Projekty v této výzvě musí být realizovány na území ČR, mimo hlavního města 

Prahy a musí být dodržena shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační 

strategií pro inteligentní specializaci České republiky. 

 

Detailní informace k výzvě je možné dohledat na stránkách API zde. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-v-inovacni-projekt/


 

 

4 

 

 

Potenciál – Výzva V 
 

Přesně 15. 6. 2018 došlo k vyhlášení V. výzvy programu Potenciál, kde je 

možné registrovat žádosti o dotaci na projekty zaměřené na zavedení či 

rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity. Pokud patříte mezi 

společnosti, které provádějí nebo plánují provádět vlastní výzkum je tento 

dotační program skvělou volbou. 

 

Příjem žádostí bude v páté výzvě zahájen 1. 10. 2018 a výzva bude otevřená 

do 15. 1. 2019. Hlavním cílem programu je podpora zavádění a zvyšování 

počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. 

Mezi další cíle programu patří také prohloubení spolupráce společností  

s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních 

míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení 

společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé 

zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

 

V rámci této výzvy v programu Potenciál jsou způsobilými žadateli malé  

a střední podniky. Velký podnik může zažádat o dotaci pouze v případě, že 

projekt bude mít významný pozitivním dopad na životní prostředí nebo 

v případě, že je hlavním účelem projektu přímá spolupráce s malým nebo 

středním podnikem. Poskytovaná dotace se bude pohybovat od 2 mil. Kč do 

30 mil. Kč s mírou podpory ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů. 

V projektech bude možné podpořit tyto výdaje: 

• výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého 

hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení 

nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se 

jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek) 

• dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či 

technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení 

nezbytného pro vybavení centra pro VaV) 

• dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní 

podmínky stanovené Výzvou 

• náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, 

pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech 

určených správcem programu 

 

Projekty je možné realizovat pouze na území ČR mimo hl. města Prahu, rovněž 

bude předmětem kontroly shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační 

strategií pro inteligentní specializaci České republiky a minimální výše investice 

do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 

pro MSP 4 mil. Kč. 

 

Další informace k této výzvě naleznete na internetovém portálu API. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-v/
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Nízkouhlíkové technologie  

– Výzva IV 
 

Během listopadu tohoto roku bude vyhlášena již 4. výzva programu 

Nízkouhlíkové technologie. Stejně jako v předešlých výzvách bude cílem 

programu Nízkouhlíkové technologie podpora konkurenceschopnosti podniků 

a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních 

technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání 

s energií a využití druhotných surovin. Mezi další cíle patří především zvýšení 

využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které v ČR 

nejsou ještě úplně běžné. 

 

Podle Agentury API, bude výstupem projektů rozšiřování nabíjecí infrastruktury, 

počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních 

nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti 

ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, 

čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační 

potenciál ČR. 

 

Program je rozdělen do čtyř podporovaných aktivit: 

 

Elektromobilita 

 

• pořízení elektromobilů 

 

• pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci 

podnikatelského areálu pro vlastní potřebu 

 

Akumulace energie 

 

• inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie 

 

• inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně 

instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

 

• pořízení kompaktních nabíjecích stanic (neveřejných v rámci 

podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace 

energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace 

integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě 

akumulace energie 
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Druhotné suroviny 

 

• zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné 

pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, 

kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, 

vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou 

životností 

• zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých 

výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny 

 

• zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků 

vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů 

druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné 

 

Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě 

• technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do 

distribuční sítě 

• technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci 

místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.) 

 

O dotaci se mohou ucházet malé, střední i velké podniky a rovněž mohou 

být žadatelem i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. 

 

Alokace plánovaná pro 4. výzvu programu Nízkouhlíkové technologie činí 

dohromady 600 mil. Kč. Dotace se pohybuje od 25 % ZV až do 80 % ZV a liší 

se na základě podpořené aktivity a velikosti podniku žadatele. Výzva bude 

vyhlášena během listopadu tohoto roku, přesnější datum zatím není 

známé. 

 

 Více informací k programu Nízkouhlíkové technologie a podmínky 

předchozích výzev zde. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
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Podzimní kolo výzev Programu 

rozvoje venkova 
 

Pomalu se blíží tradiční, již 6., podzimní kolo výzev Programu rozvoje venkova. 

Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství přijde v následujících 

letech více než 96 miliard korun. Z toho bude 62 miliard korun ze zdrojů EU  

a 34 miliard korun z rozpočtu České republiky. 

 

Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména 

agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost  

a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do 

zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  

 

Program je rovněž zaměřen na diverzifikaci ekonomických aktivit ve 

venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský 

rozvoj. Finance budou uvolněny na komunitně vedený místní rozvoj, resp. 

metoda LEADER, která napomáhá lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 

daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.  

 

Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích 

aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví. 

 

Jako již tradičně, by měly být vyhlášeny výzvy v následujících operacích: 

 

• 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

• 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních 

porostů po kalamitách 

• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

• 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

• 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

• 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 

 

 

Konkrétní informace a seznam vyhlášených výzev bude dostupný na webu 

Státního zemědělského intervenčního fondu. 

https://www.szif.cz/cs/prv2014
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Program Podpora bydlení 
 

Jako již tradičně budou ve 4. kvartálu tohoto roku vyhlášeny výzvy 

z Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora bydlení. Program bude 

rozdělen klasicky do dvou výzev, a to Podporované byty a Bytové domy bez 

bariér. 

 

Cílem podprogramu Podporované byty je vznik bytů na území České republiky 

sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup 

k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální 

situace - věk, zdravotní stav. Podpořit lze výstavu pečovatelských bytů, 

komunitního domu seniorů anebo vstupních bytů. Dotace na výstavbu 

pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů je fixní v hodnotě 600 

tis. Kč na byt, v případě výstavby vstupního bytu je to 550 tis. Kč na byt  

a v případě pořízení vstupního byt je to částka 400 tis. Kč. 

 

Podmínky pro pečovatelské byty jsou následující: 

• možnost ubytovat seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo se 

zdravotním stavem, kdy je osoba závislá  na pomoci jiné fyzické osoby 

podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách 

• pečovatelské byty mohou vzniknout výstavbou 

• čistý měsíční příjem ubytovaných v období 12 kalendářních měsíců 

před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné 

měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek  

v případě 2členné domácnosti 

• stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje 

technické požadavky upravitelného bytu 

• podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2 

• v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče 

podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociálních službách 

• všechny byty musí být vystavěny v budově označené jako bytový dům 

 

Podmínky pro vstupní byty: 

• Vstupní byty mohou vzniknout jak výstavbou tak pořízením bytu 

• výstavbou vstupního bytu může vzniknout upravitelný byt 

• podlahová plocha vstupního bytu nesmí překročit 80 m2 

• příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu ke vstupnímu bytu 

přednostně s osobou z cílové skupiny 

• příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu ke vstupnímu bytu pouze na 

dobu určitou, nejdéle však na 2 roky, s možností jejího opakovaného 

prodloužení podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje příjemce 

dotace 
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Podmínky pro komunitní domy seniorů: 

• možnost ubytovat osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že 

jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců 

před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné 

měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek  

v případě 2 členné domácnosti 

• Komunitní dům seniorů může vzniknout výstavbou 

• v Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně 

však 25 bytů 

• Komunitní dům seniorů musí splňovat technické parametry 

bezbariérového užívání staveb 

• podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit  

45 m2 

• plocha sdílených prostor musí činit minimálně 40 m2 

• v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby 

 

Cílem podpory v programu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového 

fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů 

v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně 

technické předpoklady. V rámci podprogramu lze podpořit odstranění bariéry 

při vstupu do domu a k výtahu, instalování nového výtahu, vytvoření 

bezbariérového přístupu k bytu. Dotace je poskytována ve výši max. 50 % 

uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:  

• 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu 

a k výtahu 

•  800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového 

domu 

• 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav 

přístupu k němu 

 

Mezi podmínky poskytnutí dotace patří např. vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

žadatele nemovitosti, která bude předmětem projektu, bytový dům, ve kterém 

bude zřizován výtah nebo budován bezbariérový přístup byl zkolaudován 

před více než 10-ti lety, žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování projektu 

apod. 

 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace v obou podprogramech lze po 

vyhlášení výzvy dohledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde. 

 

 

 

www.granty-dotace.cz 

člen AMSP ČR 

http://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2018
http://www.granty-dotace.cz/

