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VYBAVENÍ PRO 
FIREMNÍ VÝVOJOVÉ 

CENTRUM 

VYBAVENÍ PRO 
FIREMNÍ VÝZKUMNÝ 

ZÁMĚR 

VÝROBNÍ 
TECHNOLOGIE PRO 

FIRMY 

PRŮMYSLOVÝ 
VÝZKUM A 

EXPERIMENTÁLNÍ 
VÝVOJ 

NA CO? 

Nákup výzkumného 
vybavení nutného pro 
otevřená podniková 
centra VaV. 

Mzdy, pojistné a 
materiál na výzkum a 
vývoj, odpisy nástrojů 
a přístrojů, licence, 
poradenské služby, 
režie. 

Produktové, procesní, 
organizační a 
marketingové inovace. 
Financovat lze 
stavební práce, nákup 
výrobních strojů, HW i 
SW. 

Mzdy, pojistné a 
materiál na výzkum a 
vývoj, odpisy nástrojů 
a přístrojů, licence, 
poradenské služby, 
režie. 

KDO? 

Malé a střední 
podniky (velké 
podniky do 500 
zaměstnanců, ostatní 
při spolupráci s MSP) 

Podnikatelské 
subjekty a výzkumné 
organizace. 

Malé a střední 
podniky  

Podniky a výzkumné 
instituce 

KOLIK? 
Maximální míra 
podpory dosahuje 
50 % 

Maximální míra 
podpory je 70 % 

Míra podpory se odvíjí 
od velikosti podniku a 
místa realizace. 
Pohybuje se v rozmezí 
30 až 60 % 

Maximální míra 
podpory je 70 % 

KDY? 
VYHLÁŠENÍ 

2Q 2023 

PŘÍJEM 

do 31.01.2023 

PŘÍJEM 

do 30.11.2022 

VYHLÁŠENÍ 

05.10.2022 

PŘÍJEM 

do 23.11.2022 

 

  

DOTACE NA 3D TISK 
 

Pro další období bude k dispozici celá řada dotačních titulů, jejichž prostřednictvím lze 

financovat pořízení či pronájem 3D technologií pro 3D digitální výrobu. 

Naviga Advisory and Evaluation, s.r.o. www.navigae.cz 224 829 265 



 

 

 

 

 

Skupina Naviga Invest Group prostřednictvím svých společností Naviga4, Naviga Advisory and Evaluation 

a Naviga Assistance poskytuje konzultační služby pro soukromý a veřejný sektor od roku 2004. Jsme 

experti na poradenství při získávání dotací a jejich následné čerpání. Naše zkušenosti využívají žadatelé i 

státní orgány, pro které zpracováváme evaluace operačních programů. Disponujeme jedinečným know 

how. 

Pro své klienty jsme získali přes 10 mld. korun z Evropské unie, realizovali více než 700 žádostí a projektů 

v celkovém objemu přesahujícím 30 mld. korun. Klienti s námi spolupracují, protože: 

→ Máme zkušený tým interních konzultantů na různé oblasti dotační podpory. 

→ Přebíráme zodpovědnost za možná rizika. Naše služby jsou pojištěny. 

→ Doporučují nás finanční instituce, technologičtí partneři i stovky našich spokojených klientů. 

→ Jsme respektovaný partner pro stát. Vyhodnocujeme efektivnost dotačních programů.  

Vybrané reference: 

 

KDE NÁS NAJDETE? 

CHCETE DOTACI A NEVÍTE JAK NA TO? 

OBRAŤTE SE NA NÁS. RÁDI VÁM 

POMŮŽEME! 

Naviga Advisory and Evaluation, s.r.o. 

Voctářova 2497/18, 186 00 Praha 8 

Jméno: Ondřej Miffek 

Telefon: 777 676 565 

Email: miffek@navigae.cz 

KDO JSME? 

Naviga Advisory and Evaluation, s.r.o. www.navigae.cz 224 829 265 

https://www.facebook.com/naviga4sro
https://www.linkedin.com/company/naviga-4-s-r-o-/
https://evaluace.eu/

