Aplikace
Informace o programu podpory – III. výzva

Program Aplikace – III. výzva
Dotace získané v rámci programu Aplikace slouží k podpoře subjektů provádějících
průmyslový výzkum či experimentální vývoj (VaV). Výsledky těchto činností povedou
k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových
trzích. Jedná se o podporu řešení konkrétních výzkumných a vývojových projektů, jejich cílem
je dosažení jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software
nebo průmyslový vzor.

Alokace pro první výzvu je stanovena v částce 2 mld. Kč.

Termíny pro podání žádosti o dotaci


Příjem žádostí:

1/2017 – 4/2017



Způsob hodnocení žádostí:

kolový

Kdo může žádat




Podnikatelský subjekt
o Podnik (individuální subjekt)
o Konsorcium (více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření
znalostí)
Organizace pro výzkum a šíření znalostí (musí však být podnikem)

Požadavky na žadatele

Má sídlo a je
plátcem daně v
České republice a
má nejméně 2
uzavřená daňová
období
předcházející
datu podání
předběžné
žádosti

Provozuje
podporovanou
ekonomickou

Je bezdlužný vůči
státu, orgánům EU
a svým
zaměstnancům

Není podnikem v
obtížích a
nenachází se v
konkurzu, úpadku
či v likvidaci

činnost, k jejímuž
uskutečňování je
realizován projekt,
nebo k provádění
výzkumu a vývoje
v oblasti
přírodních a
technických věd
nebo
společenských
věd

Prokazuje
odbornou
způsobilost k
řešení projektu.
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Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje






osobní náklady – mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného personálu
nákup nástrojů, přístrojů a vybavení formou odpisů
náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízení v rámci
licence z vnějších zdrojů
poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
dodatečné režijní a provozní náklady (materiál, dodávky a podobné výrobky)

Jako způsobilé budou brány pouze takové náklady, které budou svou výší na úrovni hodnoty
cen obvyklých na trhu. U nákupu poznatků a patentů se pak cena obvyklá bude řídit
znaleckým posudkem.

Výše dotace





podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč
podpora bude poskytnuta ex-post; předpokladem je předfinancování výdajů projektu
(nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory
dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle
velikosti příjemce dotace a typu činnosti v projektu
maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %

Průmyslový výzkum

70%/80%*

60%/75%*

50%/65%*

• malý podnik (do 50
zaměstnanců)

• střední podnik (50 249 zaměstnanců)

Experimentální vývoj

45%/60%*

35%/50%*

• velký podnik (250 a
více zaměstnanců)

25%/40%*

•malý podnik (do 50
zaměstnanců)

•střední podnik (50 249 zaměstnanců

•velký podnik (250 a
více zaměstnanců)

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých
stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle
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Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí
překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

Klíčová kritéria pro schválení dotace





míra inovativnosti projektu
vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
kvalita přípravy projektu, klíčové milníky a výstupy, technická proveditelnost
kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Povinné přílohy k žádostem o dotaci












Předběžná žádost
rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí o spolupráci na řešení projektu mezi členy
konsorcia v případě, že je žadatel člen konsorcia
dokumenty prokazující splnění odborné způsobilosti žadatele (členů konsorcia), pokud
není možné tyto informace zjistit z veřejně dostupných zdrojů

Plná žádost
podnikatelský záměr
další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru
dokument o provedeném průzkumu výzkumných a vývojových kapacit, ze kterého
bude patrné, zda v okolí (NUTS II s místem realizace projektu) existuje/neexistuje
obdobná kapacita. V případě, že obdobná výzkumná a vývojová kapacita existuje,
uvést řádné odůvodnění, proč tato kapacita nemůže být využita pro daný projekt
finanční analýza (projekty s výdaji na 5 mil. Kč) nebo Ekonomická analýza (projekty
s výdaji na 100 mil. Kč)
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