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Identifikace programu 

Cíle programu: 

• Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

• Podpora investic do vývoje produktů a služeb, přenosu 
technologií a inovací 

• Podpora technického a aplikovaného výzkumu 

• Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích. 

Doba trvání programu: Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 

Plánovaná alokace: 210 mil. eur 
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Podporované aktivity 

Poskytování služeb inovačním podnikům 

strategické řízení a management inovací 

strategické poradenství při vstupu na nové trhy 

ochrany a využití práv duševního vlastnictví 

navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce 

komercializace výsledků výzkumu 

vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI 

Provozování stávajícího VTP, PI či IC(v režimu de minimis) 

Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení 

V ojedinělých případech také výstavba nové infrastruktury 
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Příjemce podpory 

Právnická osoba působící jako provozovatel VTP, PI, IC 

Neziskovky – o.p.s. založené dle zákona č. 248/1995 Sb. a 
sdružení právnických osob jako provozovatel VTP, PI, IC 

Municipalita 

Vysoká škola, Univerzita 
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Zpusobilé výdaje 

nákup a úprava pozemků, nákup staveb, novostavby, odstranění 
staveb, rekonstrukce/modernizace staveb 

inženýrská činnost ve výstavbě, projektová dokumentace 

sítě a komunikace 

ostatní stroje a zařízení včetně technického zhodnocení 

hardware a sítě 

dlouhodobý nehmotný maj., hl. software, licence a know-how 

provozní náklady vč. os. nákladů, hl. služby poradců, expertů, 
studie, školení, semináře, workshopy, internet 

náklady na povinnou publicitu projektu 
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Způsobilými výdaji nejsou: 

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH anebo si může 
nárokovat vrácení DPH,  

výdaje uhrazené před datem přijatelnosti projektu,  

splátky půjček a úvěrů,  

sankce a penále,  

výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 
celní a správní poplatky,  

finanční leasing  

výdaje spojené s administrací projektu, 

výdaje na nákup nemovitostí, pokud osoba nakupující nemovitost je, 
či dva roky od podání  Registrační žádosti byla osobou personálně či 

ekonomicky propojenou s osobou prodávající nemovitost. 
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Forma a výše podpory 

V případě Projektů obsahujících stavební práce 5 – 300 mil. Kč. 
V případě Projektů neobsahujících stavební práce 1 – 75 mil. Kč. 

Míra podpory pro jednotlivé aktivity: 

Poskytování služeb inovačním podnikům - 50 % ZV  v případě 
konečných uživatelů služeb infrastruktury (MSP) 

Provozování stávajícího VTP, PI či IC  - 75 % 

Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení – 50 % 

Výstavba nové infrastruktury 

Malý podnik 45 % ZV 

Střední podnik 35 % ZV 

Velký podnik 25 % ZV. 
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Děkuji za pozornost 


