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Program APLIKACE  

 
KDO může žádat?  
• podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, velké podniky;  

• organizace pro výzkum a šíření znalostí (vysoké školy, VaV instituce) jako partner s finančním příspěvkem.  

 

NA CO lze získat podporu?  
• realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  

 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?  
• osobní náklady – výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný VaV personál v rozsahu nezbytném pro 

účely projektu;  

• náklady na nástroje a vybavení (technologie) formou daňových odpisů a po dobu, kdy jsou využívány pro 

účely projektu, musí se jednat výhradně o odpisy dlouhodobého hmotného majetku;   

• náklady na smluvní výzkum, náklady na externí konzultační služby využité výlučně pro účely VaV projektu;  

• náklady na materiál, který je užit pro účely výzkumu a vývoje (např. materiál pro stavbu prototypů);  

• ostatní provozní náklady, které svým charakterem nejsou výzkumnou ani vývojovou činností (např. 

provádění rutinních měření, kalibrace přístrojů, pronájem SW nebo výpočetního výkonu pro účely projektu); 

• dodatečné režijní náklady (max. 15 % ze mzdových nákladů – z této položky lze hradit osobní náklady na 

administrativní a řídící pracovníky – projektový či finanční manažer, účetní, koordinátor apod.).  

 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?  
• u projektů je předpokladem dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: prototyp, funkční vzorek, 

poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný vzor, průmyslový vzor;  

• projekty mohou předkládat jak individuální subjekty (podniky), tak i konsorcia;  

• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy;  

• MSP se mohou účastnit maximálně 3 projektů na jedno IČ, velké podniky maximálně 2 projektů.  

 

KDY lze žádat?  
• vyhlášení výzvy: 15. 8. 2022, 

• příjem žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.   

 

KOLIK lze získat?  
• maximální míra podpory bude záviset na velikosti příjemce a na kategorii činností;  

• průmyslový výzkum: 70 % (malý podnik), 60 % (střední podnik) a 50 % (velký podnik);  

• průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce: 80 % (MP), 75 % (SP) a 65 % (VP);  

• experimentální vývoj: 45 % (MP), 35 % (SP) a 25 % (VP);  

• experimentální vývoj v případě účinné spolupráce: 60 % (MP), 50 % (SP) a 40 % (VP);  

• míra podpory pro organizace pro výzkum a šíření znalostí (VŠ či VO): 85 %; 

• absolutní výše dotace na jeden projekt v rozmezí 2 mil. Kč až 125 mil. Kč  

 

NA KOHO je možné se obrátit?  
Ing. Michal Abrahám  . abraham@renards.cz  .  733 130 844  
Bc. Jan Sova  . sova@renards.cz  .  739 903 405 
Ing. Karel Brunclík   . brunclik@renards.cz  .   731 656 842  
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