
Program Potenciál

Podporu je moûnÈ zÌskat na investice do vybudov·nÌ nebo rozöÌ̄enÌ v̋vojovÈho centra (oddÏlenÌ) zamÏ̄enÈho 

na v̋zkum a v̋voj v̋robk̆ nebo technologiÌ vËetnÏ v̋voje specifickÈho softwaru nutnÈho pro inovaci v̋roby. 

Centrum by mÏlo p̄ispÌvat k zav·dÏnÌ technologicky nov̋ch nebo inovovan̋ch produkt̆, produkËnÌch ād, 

v̋robnÌch proces̆ a technologiÌ. Pro zÌsk·nÌ podpory musÌ existovat re·ln̋ p̄edpoklad, ûe v̋sledky pr·ce centra 

budou skuteËnÏ pouûity ve v̋robÏ.

Program Potenciál pomáhá zejména malým a středním podnikům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro 

realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

CzechInvest je agenturou Ministerstva pr̆myslu a obchodu, kter· p̄ijÌm· a zpracov·v· û·dosti o podporu 

ze Struktur·lnÌch fond̆ EvropskÈ unie.

Pom·h·me rozvÌjet inovativnÌ podnik·nÌ v »eskÈ republice.

www.czechinvest.org/potencial



Více informací získáte

l

l

l

l

na internetov̋ch str·nk·ch www.czechinvest.org, www.mpo.cz

v region·lnÌch kancel·̄Ìch agentury CzechInvest ve vöech krajsk̋ch mÏstech »eskÈ republiky

na bezplatnÈ telefonnÌ lince  (v pracovnÌ dny od 9:00 do 13:00 hod)

na e-mailovÈ adrese programy@czechinvest.org

800 800 777

Jaké výdaje je možné 
podpořit
(zp̆sobilÈ v̋daje)

InvestiËnÌ v̋daje   

l

l

ProvoznÌ v̋daje a vybranÈ n·klady na poradenskÈ sluûby (pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky)

N·klady na publicitu spojenou s projektem

dlouhodob̋ hmotn̋ majetek:

- pōÌzenÌ stroj̆ a jinÈho zāÌzenÌ

- budov (do v̋öe 40 % zp̆sobil̋ch investiËnÌch v̋daj̆)

- pozemk̆ (do v̋öe 10 % zp̆sobil̋ch investiËnÌch v̋daj̆) 

dlouhodob̋ nehmotn̋ majetek:

- pōÌzenÌ licencÌ a know-how (v p̄ÌpadÏ velk̋ch podnik̆ do v̋öe 50 % hodnoty zp̆sobil̋ch

  investiËnÌch v̋daj̆) 

Zp̆sobilÈ v̋daje budou p̄esnÏ vymezeny v jednotliv̋ch v̋zv·ch.

Kdo může žádat
(p̄Ìjemci podpory)

l

l

podnikatelskÈ subjekty bez ohledu na velikost (s v̋jimkou nadn·rodnÌch spoleËnostÌ nebo jejich

 souË·stÌ)*

sÌdlo nebo mÌsto podnik·nÌ p̄Ìjemce podpory musÌ b̋t v »eskÈ republice mimo żemÌ hl. m. Prahy

*prvnÌ v̋zva, jejÌû zvēejnÏnÌ se pl·nuje na prvnÌ polovinu roku 2007, bude urËena pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky

Základní charakteristiky programu:

Kolik lze získat 
na jeden projekt 
(forma a v̋öe podpory) 

l

l

nejsou podporov·ny v̋robnÌ aktivity a prost· obnova majetku
do zp̆sobil̋ch v̋daj̆ lze zahrnout pouze majetek v̋luËnÏ vyuûÌvan̋ pro podporovanÈ aktivity 

Specifika a omezení

l

l

l

l

celkov· v̋öe podpory 1 - 75 mil. KË 

procentu·lnÌ v̋öe dotace na zp̆sobilÈ investiËnÌ v̋daje se Ì̄dÌ region·lnÌ mapou platnou pro 

obdobÌ 2007 ñ 2013 (k dispozici na www.czechinvest.org)

dotace na poradenskÈ sluûby souvisejÌcÌ s realizacÌ projektu ve v̋öi 50 % z n·klad̆ na tyto sluûby

(pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky) 

dotace na vymezenÈ provoznÌ n·klady do v̋öe dle pravidla de minimis, t.j. max. do v̋öe 

200 tis. EUR (pouze  pro malÈ a st̄ednÌ podniky)

Na co lze získat 
podporu
(podporovanÈ aktivity)

l

l

vznik nebo rozöÌ̄enÌ v̋vojovÈho centra (oddÏlenÌ) zamÏ̄enÈho na v̋zkum, v̋voj a inovaci 

v̋robk̆ nebo technologiÌ, pokud existuje p̄edpoklad jejich vyuûitÌ ve v̋robÏ

podporov·ny budou projekty, jejichû v̋stupy se projevÌ v odvÏtvÌch vymezen̋ch oddÌly 

OKE» 17-37, 72 a 74,3


