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Možní žadatelé o dotaci





Podporované aktivity

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Výše dotace







Výdaje, které je možno
podpořit







Podmínky programu









Doba ukončení projektu

Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti.
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
Konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a
šíření znalostí

Minimální výše dotace: 1 mil. Kč
Maximální výše dotace: 40 mil. Kč (projekty bez účinné spolupráce) nebo 80 mil.
Kč (projekty v rámci účinné spolupráce nebo s pozitivním dopadem na ŽP)
Míra podpory:
organizace
malý
střední
velký
kategorie činnosti
pro VaV
podnik
podnik
podnik
průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

průmyslový výzkum
v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

experimentální vývoj
v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

85 %

Do kategorie průmyslový výzkum je možné zařadit max. 50 % způsobilých
výdajů. Maximální výše podpory za celý projekt je omezena na 70 %.
Osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního
podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu,
kdy jsou využívány pro účely projektu
Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené
v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž na
poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál,
dodávky a služby využité výlučně pro účely projektu
Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy
Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období
Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční
vzorek, prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, software,
certifikovaná metodika nebo průmyslový vzor
Pokud je výstupem projektu prototyp, pak musí tyto prototypy podstoupit
prototypové zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení
Úvazek pracovníka na projektu a u zaměstnavatele nesmí v součtu překročit 1,0
Podpořit je možné projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených
oddíly CZ-NACE (viz strana 2)
Doba udržitelnosti projektu 3 roky

Projekt musí být ukončen nejpozději 31.12.2022
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85 %
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Podporované obory
(oblasti CZ-NACE)

Sekce C – Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku.
17 výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsu
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
Sekce D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Sekce E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Sekce F - Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
Sekce J – Informační a komunikační činnosti
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a
hudební vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti
78 Činnosti související se zaměstnáním
Sekce S – Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
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