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Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím této výzvy programu splňuje 

všechny podmínky článku 13 a 31 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 

2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné se společným trhem1 (dále jen „Nařízení Komise (ES) č. 

800/2008“), a může být proto slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 

Smlouvy o fungování Evropské unie a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 

108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora je dále poskytována v 

souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 

87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis2. 

1. Cíl Výzvy 

Cílem výzvy programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit 

podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit 

a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, 

vývoj a inovaci.  

Program Potenciál si dále klade za cíl prohloubení spolupráce podnikatelských 

subjektů s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných 

pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení 

společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé 

zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

1.1. Základní ustanovení 

Správcem programu (poskytovatel dotace) je Ministerstvo průmyslu 

a obchodu (dále jen MPO), (www.mpo.cz) 

                                                           
1 Úřední věstník EU, L 214, 9. 8. 2008, str. 3-47   
2 Úřední věstník EU, L 379, 28.12.2006, str. 5–10  
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Zprostředkujícím subjektem je Agentura pro podporu podnikání a investic – 

CzechInvest, příspěvková organizace MPO, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 

Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org). 

1.2. Základní pojmy programu 

 Projektem se pro tyto účely rozumí věcně, místně a časově sourodý projekt 

vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení), zaměřeného na průmyslový 

výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, včetně specifického software 

a aplikací, které jsou jejich nedílnou součástí, vedoucí k implementaci 

technologicky nových či zlepšení stávajících produktů, produkčních řad, 

výrobních procesů a technologií, pokud existuje předpoklad, že budou 

přeneseny a použity ve výrobě.  

 Malý a střední podnikatel (MSP) je podnik splňující podmínky stanovené v 

příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 

2. Podporované aktivity 

2.1. Podporované aktivity 

Podporovanými aktivitami jsou:  

 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 

spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení 

nezbytného a  využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra.  

2.2. Nepodporované aktivity 

Podporovanými aktivitami v rámci tohoto Programu nejsou: 

 prostá obnova majetku, 

 aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích 

zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se 

založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji 

souvisejícími s vývozními aktivitami, 

 aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím 

dováženým, 
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 výrobní aktivity.  

 

3. Příjemce podpory  

3.1. Vymezení Příjemce podpory 

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je právnickou 

osobou (vybrané formy viz níže)3 podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou 

v obchodním rejstříku dle zákona č.  513/1991 Sb., obchodní zákoník, a který hodlá 

realizovat projekt dle bodu 2.1. 

3.2. Kritéria pro Příjemce podpory 

Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria: 

 musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu 

podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován 

projekt; podporované činnosti dle kategorizace CZ-NACE jsou uvedeny v čl. 6 

této výzvy a v příloze č. 3, 

 musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně 

z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád v platném znění, 

 má ke dni podání registrační žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě 

následující účetní období, 

 nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím4 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 

                                                           
3 Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová 

společnost, družstvo, výrobní družstvo, spotřební družstvo, jiné družstvo, družstevní podnik, 
příspěvková organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská 
družstevní společnost.  

4 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, 
Ministerstvo financí jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního 
prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro 
podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky 
obcí. 
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z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda 

o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, 

 nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků 

jeho zaměstnanců, 

3.3. Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni 
podání žádosti: 

 dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, 

povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek 

majetku, 

 bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon 

 soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo 

nařídil exekuci jeho majetku, 

 je v likvidaci, 

 je podnikem v obtížích (dle Sdělení Komise (ES) 2004/C 244/02 

a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)5, 

 nemá uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že 

podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, 

 je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení 

Komise (ES) č. 800/2008, poskytnuté před méně než 3 roky před datem 

podání žádosti o podporu, 

 má právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. 

                                                           
5 Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky: 

a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního 
kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo 

b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo 
ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke 
ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo 

c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona 
(182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení. 
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4. Podmínky programu 

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu 

a) Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. 

Prahy.  

b) Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní priority, zejména: 

 rovné příležitosti mezi muži a ženami, 

 udržitelný rozvoj z hlediska ochrany životního prostředí. 

c) Cíle projektu musí být v souladu s cíli programu. 

 

4.2. Ostatní podmínky  

a) Každý Žadatel je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt 

(tzn. jedna aktivní žádost6) na jeden kraj. V případě projektů, které budou 

podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami, ovládající 

a ovládanou osobou ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník v platném znění, bude rovněž použito omezení jednoho projektu na 

jeden kraj.  

b) Finanční zdraví Žadatele vyjádřené ratingovým hodnocením zprostředkujícího 

subjektu nesmí být nižší než C+. 

c) Minimální výše investice7 do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely 

zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 5 mil. Kč, v případě velkých společností 

10 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna do data ukončení projektu.8 

Součástí minimální investice mohou být pouze náklady, které jsou způsobilými 

investičními výdaji v rámci této výzvy.  

                                                                                                                                                                                     

Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v 
obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. c). 

6 Pojmem aktivní žádost se pro tyto účely rozumí registrační nebo plná žádost, která je v procesu 
administrace aktivně zpracovávána, tj. nebyla vyřazena, odstoupena či zamítnuta.  

7 Výše investice je definována jako investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
využívaného pro aktivity projektu, vyjádřená v pořizovacích cenách, jehož pořízení přímo souvisí s 
podporovanou činností. Výše investice se započítává od data přijatelnosti projektu.  

8 Dnem ukončení projektu se rozumí datum specifikované v Pravidlech způsobilosti výdajů, uvedených 
v Podmínkách poskytnutí dotace 
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d) Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových 

způsobilých investičních výdajů, náklady na pořízení a technické zhodnocení 

staveb pak nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů 

(viz příloha č. 2). 

e) Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace vydaného správcem programu (dále jen „Rozhodnutí“), jehož součástí 

jsou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky“). 

f) Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace 

určené k financování způsobilých výdajů vést analytickou účetní evidenci 

a dokumentaci stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

a uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně 

do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace v souladu s čl. 90 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/20069. O uzávěrce OP Podnikání a inovace budou 

všichni příjemci dotace informováni. 

g) V případě dotace určené k úhradě mezd, pojistného (povinné odvody 

zaměstnavatele) a cestovného je Příjemce dotace povinen prokázat, že se 

tyto osobní náklady vztahují k pracovním místům obsazeným odbornými 

zaměstnanci, tj. zaměstnanci, kteří provádí výzkumnou a vývojovou činnost 

bezprostředně související s projektem, tj. v podpořené výzkumné a vývojové 

kapacitě (odborným zaměstnancem není administrativní pracovník, účetní, 

ekonom, manažer apod. a podporovanou činností není implementace 

projektu). 

h) Cestovné je možné nárokovat jako způsobilý výdaj pouze tehdy, pokud se 

Příjemce dotace účastní projektu v rámci iniciativy ERA-NET/EraSME a tento 

fakt potvrdí předložením schválené žádosti. 

i) V případě dotace určené k úhradě nákladů na materiál prokazatelně určený 

pro výrobu prototypu je Příjemce povinen prokázat využití tohoto materiálu při 

výrobě prototypu. Materiál prokazatelně určený pro výrobu prototypu musí být 

v Podnikatelském záměru žádosti o poskytnutí dotace podrobně specifikován 

a jeho nezbytnost pro řešení projektu musí být náležitě zdůvodněna. Potřeba 

                                                           
9 Úřední věstník EU, L210, 31.7.2006, str. 25-78 
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tohoto materiálu bude individuálně posuzována externími hodnotiteli a 

hodnotitelskou komisí programu Potenciál. 

j) Dotace je vyplácena Příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po 

ukončení etapy projektu za předpokladu splnění podmínek Rozhodnutí. 

k) Příjemce o dotaci musí zajistit financování nákladů na realizaci projektu včetně 

DPH. Finanční příspěvek Příjemce dotace musí dosáhnout výše alespoň 25 % 

způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího 

financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu. 

V případě, že náklady projektu převyšují majetek žadatele, je žádoucí k plné 

žádosti doložit externí způsob financování projektu. 

l) Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace projektu a nejméně tří let 

od data jejího ukončení umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům 

správce programu a zprostředkujícího subjektu k provádění kontroly podle 

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Dále těmto 

zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly dodržování 

podmínek programu a účelového využití prostředků z poskytnuté dotace, jakož 

i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence Příjemce dotace, 

a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém sídle. 

m) Příjemce je povinen zachovat investice dle čl. 4.2 c) této výzvy po dobu 

nejméně pěti let (tří let v případě MSP) od data ukončení projektu, tj. nesmí 

tuto investici prodat nebo jinak zcizit po výše uvedenou dobu. 

n) Příjemce dotace je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace 

projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace a v tomto místě rovněž 

po dobu 5 let ode dne ukončení projektu (v případě malých a středních 

podniků se tato lhůta zkracuje na 3 roky) zachovat (tj. mít ve vlastnictví) 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl zcela nebo částečně 

pořízen z poskytnuté dotace.10   

                                                           
10 Touto podmínkou však není dotčeno právo Příjemce dotace nahradit podpořený majetek z důvodu 

jeho opotřebení či zastarání ve výše uvedené lhůtě za jiný majetek ve srovnatelné hodnotě 
vyjádřené v pořizovacích cenách, který přímo souvisí s předmětem realizace projektu, za 
předpokladu, že ekonomická aktivita zůstane pro výše uvedenou dobu v podpořeném regionu 
zachována.   
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o) Příjemce podpory musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let (3 let 

v případě MSP) od data ukončení realizace projektu používat majetek 

pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným 

ekonomickým činnostem (tj. k výzkumu a vývoji). 

p) Pokud projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), má na 

základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883 možnost získat ve 

výběrových kritériích programu podpory bonifikaci ve výši 10 %. Nejpozději při 

podání Plné žádosti Žadatel výše uvedenou skutečnost uvede a  doloží 

potvrzením města (nositele IPRM), že projekt je součástí a v souladu s IPRM. 

q) V případě, že projekt posiluje synergie s oblastmi podpory 1.1. a 2.1 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (projekt navazuje 

na konkrétní projekt OP VaVpI v dané oblasti podpory), má tento ve 

výběrových kritériích programu podpory nárok na získání bonifikace ve výši 

10 %. Danou skutečnost Žadatel  potvrdí zatržením příslušného pole v Plné 

žádosti a předložením dokladu o registraci projektu v OP VaVpI k Plné 

žádosti. 

r) Velké podniky musí již při podání registrační žádosti prokázat tzv. motivační 

účinek (čl. 8 Nařízení Komise (ES) č.800/2008). 

s) Příjemce dotace je povinen vést časovou evidenci využití pořízených 

technologií pro účely výzkumu a vývoje. 

t) Pokud je součástí aktivit podpořené výzkumně-inovační kapacity činnost 

v oblasti výzkumu a vývoje produktů či produktových řad, jejímž výstupem je 

stavba či konstrukce prototypů, pak musí tyto prototypy podstoupit prototypové 

zkoušky, o kterých bude proveden detailní záznam a vyhodnocení. Pokud 

budou prototypy následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej 

zkušebního prototypu za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady. 

Pokud bude materiál na sestrojení prototypu předmětem dotace, pak musí být 

prodejní cena dále snížena o výši poskytnuté dotace. 

u) Příjemce dotace je povinen ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, na 

které je žádáno vyplacení dotace, postupovat podle Zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle pravidel určených 

správcem programu. 
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v) Další povinnosti Příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách. 

 

4.3 Povinné přílohy  

1. Žadatel o poskytnutí dotace musí v okamžiku podaní registrační žádosti 

prostřednictvím systému eAccount předložit následující dokumenty: 

a) naskenované a elektronicky podepsané dokumenty Rozvahy a Výkazu zisků a 

ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období.  

b) V případě velkého podniku musí doložit tzv. motivační účinek. 

 

2. V okamžiku podání plné žádosti musí Žadatel předložit následující: 

 dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv 

k nemovitostem, kde bude projekt realizován. 

a) V případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví Žadatele, prokáže 

tento svá vlastnická práva v okamžiku podání Plné žádosti dodáním výpisu 

z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy (ne staršími 3 

měsíců).  

b) V případě pořízení pozemků nebo budov musí Žadatel v okamžiku podání 

Plné žádosti předložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní a prokázat, že nemovitost patří (budoucímu) prodávajícímu, a to 

dodáním výpisu z katastru nemovitostí (ne starším 3 měsíců).  

c) V případě nájmu pozemků nebo budov Žadatel předloží v okamžiku podání 

Plné žádosti nájemní smlouvu příp. smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. 

Nájemní smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu 

a dále alespoň 5 let (u MSP pak 3 roky) od předpokládaného data ukončení 

projektu. 

d) V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy (formou 

přístavby) musí Žadatel v okamžiku podání Plné žádosti předložit výpis 

z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo k pozemku, na kterém 

bude výstavba uskutečněna, popř. kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní pozemku, na kterém má být stavba uskutečněna. Je rovněž 
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možné realizovat výstavbu nemovitosti na pozemku, který je ze 100 % ve 

vlastnictví mateřské společnosti Žadatele o dotaci. V tomto případě musí 

Žadatel předložit výpis z katastru nemovitostí prokazující 100% vlastnické 

právo mateřské společnosti k pozemku, na kterém bude výstavba 

uskutečněna. 

e) V případě technického zhodnocení pronajaté budovy předloží Žadatel o 

poskytnutí dotace souhlas pronajímatele s provedením technického 

zhodnocení pronajaté budovy či její části (formou dodatku k nájemní smlouvě 

či úpravou samotné nájemní smlouvy).  

 Potvrzení města (nositele IPRM), že projekt je součástí a v souladu s IPRM 

k prokázání souladu projektu s Integrovaným plánem rozvoje města (pokud je 

relevantní). 

 Doklad o registraci projektu v OP VaVpI k prokázání posilování synergií 

projektu s oblastmi podpory 1.1 a 2.1 OP VaVpI (pokud je relevantní). 

 Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy. 

 Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru 

(např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění 

externího financování projektu – vždy pokud je relevantní). 

 V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které 

vyžaduje územní a stavební řízení, musí Příjemce dotace doložit územní 

rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas, případně účinnou 

veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující (pokud nebylo 

předloženo při podání Plné žádosti) a zároveň stavební povolení s 

vyznačením právní moci nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát 

vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení nahrazující nebo kladné 

vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby. 

 V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení, doloží 

Příjemce dotace vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt. 

3.  V okamžiku podpisu Podmínek poskytnutí dotace je Příjemce dotace povinen 

předložit následující přílohy: 
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a) Výpis z živnostenského rejstříku dle CZ-NACE, který si Příjemce zvolil jako 

hlavní výstup projektu (úředně ověřená kopie), a to pouze v případě, že 

v Registru živnostenského podnikání na stránkách wwwinfo.mfcr.cz/ares 

nebude v době zaslání Podmínek poskytnutí dotace k podpisu zapsaná 

odpovídající živnost. 

 

4. V okamžiku předložení první Žádosti o platbu: 

a) V případě pořízení nemovitosti Příjemce prokáže vlastnická práva 

k nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy 

(ne staršími 3 měsíců).  

b) Další povinné přílohy Žádosti o platbu jsou uvedeny v příloze č. 8 této 

Výzvy – Instrukce k věcné správnosti Žádosti o platbu. 

 

5. V okamžiku ukončení projektu (tj. nejpozději k předložení Žádosti o platbu za 

poslední etapu) je Příjemce povinen předložit kolaudační souhlas nebo uvedení do 

zkušebního provozu, pokud je vyžadováno v územním a stavebním řízení. 

 

5. Způsobilé výdaje 

5.1 Podmínky způsobilosti výdajů 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset 

s realizací projektu, 

 musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu11, 

 musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 

Příjemcem dotace,  

                                                           
11 Datem přijatelnosti projektu se rozumí den, kdy poskytovatel dotace či zprostředkující subjekt 

Žadateli písemně potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti daného programu (tj. schválení 
registrační žádosti).  
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 musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze 

pořizovat aktivací.  

 

5.2 Vymezení způsobilých výdajů 
 

Způsobilými výdaji jsou:  

a) Výdaje uvedené v příloze č. 2 této Výzvy12. 

b) Výdaje na pořízení a technické zhodnocení hmotného majetku č. 1 – 3.2 

uvedené v příloze č. 2 této Výzvy jsou způsobilé za podmínek, že tato aktiva 

budou zahrnuta do dlouhodobého hmotného majetku Příjemce dotace. 

c) Výdaje č. 2.1 až 3.2 uvedené v příloze č. 2 této Výzvy jsou způsobilé za 

podmínek, že se jedná o odepisovatelná aktiva. V případě pořízení majetku 

spadajícího do způsobilých výdajů č. 3.1 a 3.2 ze strany podnikatelů, 

kteří nesplňují definiční znaky MSP, se zároveň musí jednat o majetek, který 

je nový (nebyl odepisován) a není starší 2 let.  

d) Výdaje č. 1 a 2.4 jsou způsobilé do výše stanovené znaleckým posudkem a za 

podmínky, že budou pořízeny od třetích stran. 

e) Výdaje č. 4.1 a 4.2 na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku uvedené 

v příloze č. 2 této Výzvy jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý 

nehmotný majetek splňuje následující podmínky: 

 musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném 

v Podmínkách poskytnutí dotace, 

 musí se jednat o odepisovatelná aktiva, 

 musí být zahrnut do aktiv Příjemce a ponechán v provozovně, která je 

Příjemcem podpory, po dobu nejméně 5 let (v případě MSP 3 let) od data 

ukončení realizace projektu, 

                                                           
12 Podrobný popis způsobilých výdajů je uveden rovněž v Příručce ke způsobilým výdajům pro 

program Potenciál – Výzva III-prodloužení. 



 15  

 musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek, aniž by byl 

nabyvatel schopen vykonávat nad prodávajícím kontrolu ve smyslu článku 

3 Nařízení Rady (ES) č. 139/200413, či naopak, 

 musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný) – pouze pro 

podniky nesplňující definici MSP, 

 v případě podnikatelů, kteří nesplňují definiční znaky MSP, lze do 

způsobilých výdajů zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných 

způsobilých investičních výdajů na projekt.  

f) Výdaje na vybrané neinvestiční (provozní) náklady č. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 

jsou způsobilé pouze pro MSP. Cestovné (položka 6.2) je možné nárokovat 

jako způsobilý výdaj pouze tehdy, pokud se Příjemce dotace účastní projektu 

v rámci iniciativy ERA-NET/EraSME a tento fakt potvrdí předložením 

schválené žádosti. 

g) Výdaje č. 5 na přiměřenou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, 

pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených 

správcem programu. 

U všech projektů v rámci této výzvy je nutné dodržet podmínky platné pro investiční 

podporu uvedené v čl. 12 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 

5.3 Položky nezařaditelné mezi způsobilé výdaje 

Způsobilými výdaji nejsou: 

 Náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu, 

 Pouze pro podniky nesplňující definici MSP - náklady na pořízení hmotného 

majetku spadajícího do kategorie č. 3.1 a 3.2 uvedené v příloze 2 této Výzvy, 

který již byl odepisován a je starší 2 let, a náklady na pořízení již 

odepisovaného nehmotného majetku, 

 DPH, pokud je Příjemce podpory plátcem DPH,  

                                                           
13 Úřední věstník EU L 24, 29. 1. 2004, s. 1. 
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 Splátky půjček a úvěrů, 

 Sankce a penále, 

 Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 

a správní poplatky, 

 Leasing, 

 Další možné nezpůsobilé výdaje jsou uvedené v Příručce ke způsobilým 

výdajům pro program Potenciál – Výzva III-prodloužení 

 

6. Odvětvové vymezení  

 Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích 

vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 (viz 

příloha č. 3).  

Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém 

z následujících odvětví:  

 výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 4 této 

Výzvy,14 

 zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03), 

 uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), 

 ocelářský průmysl (odvětví vymezená v Příloze č. 5 této výzvy),  

 průmysl výroby syntetických vláken (odvětví vymezená v Příloze č. 5 této 

výzvy),  

 stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),  

 doprava. 

 

                                                           
14 Příloha I Smlouvy o ES 
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7. Forma a výše podpory  

a) Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je poskytována ve výši 1 - 50 

mil. Kč. V regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2007 – 

2013 (dle Usnesení č. 560/2006) a dále pak v regionech s vyšší mírou 

nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr 

regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace poskytována ve výši 1 – 100 mil 

Kč.15 

b) Dotace je účelově určená k: 

1. úhradě způsobilých investičních výdajů (výdaje č. 1 – 4.2 uvedených 

v příloze č. 2) souvisejících se zajištěním plnění předmětu projektu, 

maximálně však do výše procentních limitů stanovených Regionální 

mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 2007 – 

2013 s navýšením o bonus pro malé a střední podniky: 

 

2. úhradě způsobilých neinvestičních (provozních) výdajů č. 6.1, 6.3, 6.4 a 

6.5 uvedených v příloze č. 2. Tuto dotaci, která je poskytována dle 

pravidla de minimis, lze příjemci – MSP – poskytnout jen za předpokladu, 

že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de 

minimis poskytnutou příjemci za období tří fiskálních let (tj. za období 

vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta, a dvěma 

předcházejícími fiskálními roky – viz bod 17 Nařízení Komise (ES) č. 

1998/2006, o podpoře de minimis) nepřesáhne částku 200.000 EUR. 

Způsobilými výdaji jsou pouze náklady vzniklé a uhrazené po datu 

přijatelnosti projektu a v průběhu jeho realizace dle Podmínek poskytnutí 

dotace. 

3. V případě prokázané účasti žadatele na projektu v rámci sítě                

ERA-NET/EraSME, lze dalších 300.000 EUR využít na úhradu výdajů 

mezinárodního výzkumného a vývojového projektu v souladu s článkem 

31 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Výzkumný a vývojový projekt musí 

spadat do kategorie průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního 

                                                           
15 Viz Příloha č. 9 - Stanovení regionů a oblastí s nárokem na dotaci až do výše 100 mil. Kč 



 18  

vývoje. Způsobilé výdaje výzkumného a vývojového projektu jsou výdaje 

č. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 uvedené v příloze č. 2. Způsobilé výdaje musí být 

přiřazeny na konkrétní kategorie výzkumu a vývoje. Základní míra podpory 

dle čl. 31 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 činí 50 % pro průmyslový 

výzkum, resp. 25 % pro experimentální vývoj, ke kterým se přičítá 

bonifikace 20 % pro malý podnik, resp. 10 % pro střední podnik, dále je 

využita bonifikace 15 %16 pro projekty, které se uskutečňují minimálně ve 

dvou členských zemích a jednotlivý podnik nehradí více jak 70 % 

způsobilých výdajů projektu prováděného ve spolupráci (případně projekt 

zahrnuje účinnou spolupráci s výzkumnou organizací, která nese alespoň 

10 % způsobilých výdajů projektu a která má právo zveřejnit výsledky 

výzkumného projektu v míře, v níž pocházejí z výzkumu prováděného 

touto organizací). Podpořeny mohou být pouze projekty, které splňují 

podmínky pro výše uvedené bonifikace. Pro účely výzvy je maximální míra 

podpory snížena v souladu s regionální mapou veřejné podpory.  

Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 

2007 – 201317 

region NUTS II malý 
podnik 

střední 
podnik 

velký 
podnik 

Střední Morava, 
Severozápad, Střední 
Čechy, Moravskoslezsko 
Severovýchod,Jihovýchod

60 % 50 % 40 % 

Jihozápad 
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013 

50 % 40 % 30 % 

 

 Podpora poskytnutá na základě Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a podpora 

v režimu de minimis na stejný projekt se při výpočtu maximální míry podpory dle 

Regionální mapy sčítají a nesmí překročit uvedené procentuální hodnoty.  

 

 

                                                           
16 Navýšení 15 procentních bodů lze uplatnit do maximální intenzity podpory ve výši 80 % způsobilých 

výdajů.   
17 Národní mapa regionální podpory – Česká republika, Úřední věstník EU C 280/2006, 18. 11. 2006, 

str. 7 
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8. Výběr projektů 

8.1 Výběrová kritéria 

 Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze č. 6 této Výzvy.  

8.2 Způsob výběru projektů 

Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených Správcem 

programu.  

Žádosti o poskytnutí dotace (včetně odborných posudků vypracovaných 

externími a nezávislými hodnotiteli) předloží zprostředkující subjekt hodnotitelské 

komisi s návrhem doporučení (včetně Podmínek poskytnutí dotace) nebo 

nedoporučení projektu k poskytnutí dotace. Komise posoudí naplnění výběrových 

kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí dotace. Odborné posudky slouží 

pouze jako podklad pro rozhodování hodnotitelské komise. O poskytnutí dotace 

rozhoduje Správce programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož 

součástí budou závazné Podmínky poskytnutí dotace.  

 

9. Účast v dalších programech podpory 

Na způsobilé výdaje projektu podpořené z tohoto programu nelze poskytnout 

jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování EU, ani podporu 

v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. 

Jestliže příjemce podpory obdržel kapitál v rámci opatření rizikového kapitálu 

podle článku 29 (podpora v podobě rizikového kapitálu) Nařízení Komise (ES) č. 

800/2008 a poté v průběhu prvních tří let po první investici rizikového kapitálu 

požádá o podporu v rámci této výzvy programu, sníží se příslušné prahové hodnoty 

podpory o 20 %, přičemž snížení nepřesáhne celkovou výši získaného rizikového 

kapitálu. 
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10. Doba realizace projektu 

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 5. 2015.  

Žádosti o platbu lze předkládat nejpozději do 6 měsíců od ukončení projektu 

(týká se jak podání žádosti, tak odstranění nedostatků, na které byl Příjemce 

upozorněn Poskytovatelem), avšak nejpozději do 30.6.2015. 

 

11. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 

a) Žádost o poskytnutí podpory se podává na formuláři žádosti o podporu, 

který je k dispozici na internetových stránkách Správce programu 

a zprostředkujícího subjektu. Společně s žádostí Žadatel předloží dokumenty 

specifikované na výše uvedených internetových stránkách. Postup, jak vyplnit 

registrační a plnou žádost, je součástí Pokynů pro Žadatele a Příjemce 

podpory z OPPI – Potenciál. 

b) Žádost o podporu podává Žadatel ve dvou krocích prostřednictvím 

elektronického účtu (eAccount) na internetových stránkách 

www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání žádosti o podporu je nutný 

elektronický podpis.   

1. krok:  Žadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou 

registrační žádost. Na základě formální kontroly a kontroly 

přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení 

Žadatele, agentura CzechInvest informuje Žadatele o výsledku 

hodnocení. V případě předběžné přijatelnosti projektu agentura 

CzechInvest Žadateli zasílá informaci o předběžné přijatelnosti 

projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů. 

2. krok:  Do data ukončení příjmu plných žádostí podává Žadatel 

elektronicky plnou žádost. Plná žádost obsahuje podrobné 

informace o Žadateli a projektu.  
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12. Sankce za nedodržení podmínek programu 

Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí 

dotace.  

 

13. Ostatní ustanovení  

Na poskytnutí dotace není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje Správce 

programu.  

Správce programu si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit 

(např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). 

 

Seznam příloh Výzvy 

 

1 Změna (transformace) subjektu  

2 Vymezení způsobilých výdajů 

3 Kategorie  CZ-NACE podporované 

4 Příloha I Smlouvy o ES 

5 Vymezení ocelářského průmyslu a průmyslu výroby syntetických vláken 

6 Výběrová kritéria 

7 Doporučená osnova podnikatelského záměru 

8 Instrukce k věcné správnosti Žádosti o platbu   

9 Stanovení regionů a oblastí s nárokem na dotaci až do výše 100 mil. Kč 


