
Rešerše dotačních možností 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Inovace – Výzva I 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

• zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), 

• zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace). 

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie 

ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií ověřena v průmyslově relevantním 

prostředí). 

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky 

VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně 

doloženy. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý, střední nebo velký podnik (pouze small mid caps – do 499 zaměstnanců), který podniká v některé 

z podporovaných činností a který má alespoň 2 uzavřená daňová období. 

• podporu velkým podnikům v regionech CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod lze 

poskytovat pouze na počáteční investici ve prospěch nové hospodářské činnosti v dané oblasti. 

• žadatel musí mít zveřejněny účetní závěrky za poslední 2 období v Obchodním rejstříku 

• žadatel musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace, 

• míra podpory je stanovena dle velikosti podniku a regionu následovně 

Region Malý podnik 
Střední 
podnik 

Velký podnik 
(do 499 

zaměstnanců) 

Severozápad 60 % 50 % 40 % 

Severovýchod 50 % 40 % 30 % 

Střední Morava 50 % 40 % 30 % 

Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 % 

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, 
Mělník 

45 % 35 % 25 % 
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Region Malý podnik 
Střední 
podnik 

Velký podnik 
(do 499 

zaměstnanců) 

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, 
Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, 
Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora 

40 % 30 % 20 %  

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 % 

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, 
Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, 
Strakonice, České Budějovice, Jindřichův 
Hradec, Prachatice, Český Krumlov 

40 % 30 % 20 %  

Jihovýchod 40 % 30 % 20 %  

 

• výše dotace je stanovena v rozsahu 1 – 40 mil. Kč. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Výčet předpokládaných položek v rámci způsobilých výdajů: 

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (v režimu de minimis), 

• stavby (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie), 

• technologie, 

• software a data (celkové náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku max. 50 % celkových 

způsobilých investičních výdajů), 

• práva k užívání duševního vlastnictví (v režimu de minimis), 

• certifikace produktů (v režimu de minimis). 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 15. 8. 2022 

Příjem žádostí: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022 

 

Výzva bude koncipována jako jednokolová – všechny povinné přílohy bude nutné doložit k datu odevzdání 

žádosti. 

Výzva má kolový charakter, který znamená souhrnné hodnocení všech žádostí po jejich sběru, následné bodové 

ohodnocení a seřazení podle získaných bodů.  
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POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy žádosti – všechny bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti: 

• finanční výkazy  

o rozvaha a VZZ za poslední 2 uzavřená účetní období,  

o příloha k účetní uzávěrce za poslední 2 uzavřená účetní období, 

o přepočtený počet zaměstnanců za poslední 2 uzavřená účetní období, 

o pohledávky po splatnosti (nad 180 dnů) za poslední 2 uzavřená účetní období, 

• vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou 

vyšší než 5 mil. Kč (na základě podkladů připraví Naviga), 

• podnikatelský záměr (na základě podkladů zpracuje Naviga), 

• dokumentace prokazující ukončené aktivity VaV a dokumenty prokazující stanovenou TRL úroveň, 

• formulář prohlášení k uplatnění DNSH, 

• formulář prověření CP (klimatického dopadu), 

• cenové nabídky na pořizované technologie, 

• další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, 

certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní), 

• vyplněný formulář pro výpočet dle metodiky znovupoužitého majetku (pouze velké podniky) 

 

• platí pouze v případě pořízení staveb/stavebních prací: Žadatel v okamžiku plné žádosti předloží 

podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu na 

podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS/atd. 
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