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Poţadavky na ţadatele 

Ţadatel má sídlo 
a je plátcem 
daně v České 

republice a má 
alespoň 2 

uzavřená daňová 
období 

Ţadatel je 
bezdluţný vůči 
státu, orgánům 

EU a svým 
zaměstnancům. 

Ţadatel není 
podnikem v 
obtíţích a 

nenachází se v 
konkurzu, úpadku 

či v likvidaci. 

Ţadateli nebyl 
soudem uloţen 
zákaz činnosti, 

týkající se 
provozování 

ţivnosti. 

Program Potenciál – Výzva III. 
Cílem programu Potenciál je podpořit vytváření kvalitního zázemí pro průmyslový výzkum, 

vývoj a inovace v podnicích. Program umoţňuje financovat i pořízení potřebného vybavení, 

stranou nestojí ani projekty zaměřené na navázání bliţší spolupráce firem s výzkumnými 

a vývojovými organizacemi.  

 

 Dotace získané v rámci programu Potenciál slouţí k založení, rozšíření, kapacitnímu  

či kvalitativnímu rozvoji center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový 

výzkum směřující k inovaci produktů.  

 Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území  

hl. města Prahy.  

Termíny pro podání žádosti o dotaci 

 Příjem žádostí:     11/2016 – 2/2017  

 

 Maximální délka trvání projektu:   3 roky od data podání ţádosti 

Kdo může žádat  

 Typickým ţadatelem je výrobní podnik ve zpracovatelském průmyslu, který provádí 

či chce provádět vlastní výzkum a vývoj.  
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50 % 
• bez ohledu na velikost 
podniku 

Podporované aktivity 

 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu spočívající  

v pořízení pozemků, nákupu či rekonstrukce budov, pořízení strojů, zařízení a jiného 

vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 

 MSP (malé a střední podniky) mají nárok na podporu i pro vybrané provozní náklady 

centra. 

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje 

 pořízení potřebného výzkumného vybavení 

o stroje, technologie, hardware či sítě 

 nákup pozemků a budov 

o novostavby i rekonstrukce či sluţby projektantů 

 pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví a povinnou publicitu  

 Malé a střední podniky mohou získat i dotaci na relevantní provozní náklady jako 

mzdy pro absolventy, pojistné a poradenské sluţby. 

Výše dotace 

 Podniky mohou získat 50 % ze způsobilých výdajů projektu. 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 mil. - 150 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní podmínky  

 existence reálného předpokladu, že výsledky výzkumu budou použity  

ve výrobě. 

 realizace mimo Prahu 

 výzkum s výrobním potenciálem 

 zkušenosti a kompetence reflektující konkrétní záměr 

 Příjemce dotace je povinen umoţnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uţivatelům 

za transparentních a nediskriminačních podmínek. 
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 Minimální investice během realizace projektu (aţ 3 roky) ve výši 4 mil. Kč pro malé 

a střední podniky, respektive 10 mil. Kč pro velké podniky. 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů 

 technická proveditelnost záměru 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 

 stupeň inovace vyvíjených produktů 

Typický projekt 

 kompletní výzkumná centra 

 centra pro sestrojení, přípravy a zkoušky prototypů v rámci průmyslového výzkumu 

 výzkumné dílny 

 laboratoře 

 vybavení CAD, CAM, simulace + hardware v rámci průmyslového výzkumu 
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