PODPORA PODNIKÁNÍ
Maximální míra veřejné podpory (% z uznatelných nákladů)

Poznámky:
-- Finanční prostředky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace budou moci využít žadatelé

Přehled programů

na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.
Bližší informace týkající se přesného odvětvového vymezení pro možné příjemce podpory dle klasifikace

Severovýchod
40/50/60

CZ-NACE budou součástí konkrétní výzvy daného programu.

Severozápad
40/50/60
Moravskoslezko
40/50/60

Střední Čechy
40/50/60

-- Agentura CzechInvest vám nabízí elektronický účet (tzv. eAccount) pro předkládání žádostí

Střední Morava
40/50/60
Jihozápad*
36/46/56

Operační program Podnikání a inovace

o podporu. Aplikace eAccount vám mimo jiné umožní průběžně sledovat celý proces
administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

Jihovýchod
40/50/60

-- Údaje zde uvedené vycházejí z textů jednotlivých programů pro celé období 2007-2013. Specifikace výzev
může být proto v průběhu tohoto období odlišná.
Region NUTS II

malý
střední velký
podnik podnik podnik

Střední Morava, Severozápad,

60 %

50 %

40 %

56 %

46 %

36 %

50 %

40 %

30 %

Více informací na internetových stránkách www.czechinvest.org.

Střední Čechy, Moravskoslezsko,
Severovýchod, Jihovýchod
*Jihozápad
(1. 1. 2007-31. 12. 2010)
*Jihozápad
(1. 1. 2011-31. 12. 2013)

Vysvětlivky:
Business Angel - privátní investor, který poskytuje své vlastní finanční prostředky malým či středním firmám
s růstovým potenciálem, díky čemuž v nich získává podíl; je obvyklé, že kromě vlastního kapitálu nabízí i své
znalosti, dovednosti či kontakty, a to buď jako součást své investice nebo na komerční bázi.

Poznámka: Maximální podpora u malých a středních podniků je 50 mil. EUR
Zdroj: CzechInvest, 2008

Klastr - soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichž vazby mají potenciál
k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
MSP - malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho roční obrat je
menší než 50 mil. EUR a celková aktiva nepřesahují 43 mil. EUR; pro klasifikování podnikatelského subjektu
jako MSP se také posuzuje vztah k propojeným podnikům (více informací k definici MSP dle nařízení
Evropské komise je k dispozici na www.czechinvest.org).
CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností; CZ - NACE nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických
činností (OKEČ).
Pravidlo de minimis - finanční podpora podniku z veřejných rozpočtů v takové výši, která svým rozsahem
nemůže výrazně ovlivnit hospodářskou soutěž; celková podpora jednomu příjemci nesmí během 3 let
překročit částku 200 tis. EUR.
Režim blokové výjimky - vynětí konkrétní finanční subvence ze zákazu veřejné podpory (většinou se jedná
o projekty v oblasti vzdělávání, vytváření nových pracovních míst a dotací za účelem konzultačních
a poradenských služeb).

EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE:

REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE
ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

ustinadlabem@czechinvest.org

jihlava@czechinvest.org

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

praha@czechinvest.org

liberec@czechinvest.org

brno@czechinvest.org

PLZEŇSKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

plzen@czechinvest.org

hradeckralove@czechinvest.org

olomouc@czechinvest.org

programy@czechinvest.org

KARLOVARSKÝ KRAJ

PARDUBICKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

karlovyvary@czechinvest.org

pardubice@czechinvest.org

ostrava@czechinvest.org

JIHOČESKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

ceskebudejovice@czechinvest.org

zlin@czechinvest.org

www.czechinvest.org

800 800 777

Tento materiál je distribuován bezplatně.

EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministersvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do vaší budoucnosti.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

ROZVOJ

PROGRAM

-- podporuje rozvoj technologického vybavení malých
a středních podniků

POPIS
PROGRAMU

ICT V PODNICÍCH
-- podporuje závádění nebo rozšiřování informačních

SPOLUPRÁCE
-- program podporuje vznik a rozvoj kooperačních

systémů a jiných prvků informačních a komunikačních

odvětvových seskupení, např. klastrů a technologických

technologií (IS/ICT) v malých a středních podnicích

platforem - cílem je podpořit vzájemnou komunikaci

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

PROGRAM

-- podporuje růst a konkurenceschopnost sektoru ICT
a strategických služeb

POPIS
PROGRAMU

a spolupráci mezi soukromou a veřejnou sférou,
urychlení přenosu technologií do praxe a realizace
společných projektů vedoucích ke zvýšení
konkurenceschopnosti všech zúčastněných subjektů

KDO
MŮŽE
ŽÁDAT

-- malý a střední podnik ve zpracovatelském průmyslu

-- malý a střední podnik ve zpracovatelském průmyslu

-- právnická osoba (firma, vysoká škola, kraj, klastr)

-- aktivity (projekt) podniku se projevují ve

-- aktivity (projekt) podniku zaměřeny na zpracovatelský

-- příjemci pro konkrétní aktivity budou blíže vymezeni

zpracovatelském průmyslu

průmysl

-- podnikatelé bez ohledu na velikost podniku

KDO
MŮŽE
ŽÁDAT

v jednotlivých výzvách

-- projekt žadatele musí být realizován ve vybraném
regionu (specifikace bude součástí výzvy)

(PŘÍJEMCE
PODPORY)

KOLIK
LZE
ZÍSKAT
NA JEDEN
PROJEKT

(PŘÍJEMCE
PODPORY)

-- dotace 1-20 mil. Kč

-- dotace až 20 mil. Kč

-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou

-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou

platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální

platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální

veřejné podpory na zadní straně)

míry veřejné podpory na zadní straně)

-- dotace (výše podpory pro jednotlivé typy aktivit) zatím
není známa

-- dotace 1-100 mil. Kč
-- procentuální výše podpory z vybraných způsobilých
výdajů
-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou
platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální
míry veřejné podpory na zadní straně)

(FORMA A VÝŠE
PODPORY)

(FORMA A VÝŠE
PODPORY)

-- náklady na pořízení strojů a zařízení včetně řídících

JAKÉ
VÝDAJE
JE MOŽNÉ
PODPOŘIT

-- hardware, software a jiné stroje a zařízení, které lze

-- dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware, sítě,

-- pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého

softwarů, u nichž je žadatel prvním uživatelem, stavební

označit za součást IS/ICT, ale dle účetní terminologie

zařízení a stroje pro vědu a výzkum, nákup staveb

hmotného a nehmotného majetku (zejména nákup

náklady přímo související s realizací projektu

nespadají pod hardware ani software

a pozemků)

a rekonstrukce staveb, pozemky, hardware a sítě,

(max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na pořízení
strojů a zařízení včetně řídícího softwaru)
-- náklady na pořízení patentů, operativních nebo
patentových licencí na know-how

(ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE)

KOLIK
LZE
ZÍSKAT
NA JEDEN
PROJEKT

a nepatentovaných know-how
-- povinná publicita

-- patenty, know-how, licence, s projektem související
studie, poradenství a školení
-- v případě outsourcingu neinvestiční náklady podle
pravidla de minimis = případové studie, audit, nájem
služeb a majetku
-- povinná publicita

-- dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software
a data, práva duševního vlastnictví)
-- provozní náklady (zejména nájem, mzdy, cestovné,
semináře a workshopy, marketing a propagace)
-- způsobilé výdaje pro konkrétní aktivity budou blíže
vymezeny v jednotlivých výzvách

licence, know-how, software)
-- vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis
-- nájem pozemků a budov

JAKÉ
VÝDAJE
JE MOŽNÉ
PODPOŘIT

nebo
-- hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody
zaměstnavatele
-- vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis

(ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE)

-- nájem pozemků a budov
-- příjemci mohou realizovat projekt jen ve vybraných
regionech dle usnesení vlády č. 560 a č. 829 z roku
2006 a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti
uvedených ve výzvě
-- alespoň 3 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období

SPECIFIKA
A OMEZENÍ

-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha
-- režim blokové výjimky pro malé a střední podniky (blíže
bude specifikováno ve výzvě)

-- výzvy v rámci programu stanoví minimální počet

-- vybrané provozní náklady programu představují tyto

zúčastněných subjektů v rámci jednotlivých

položky: služby poradců, expertů a studie; přístup

kooperačních seskupení

k informacím a databázím; povinná publicita; síťové

-- cílem programu je podpořit projekty zaměřené na
inovace a růst konkurenceschopnosti na regionální
i národní úrovni
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha

neskladovatelné dodávky
-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
(může být doloženo za mateřskou společnost)
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha

SPECIFIKA
A OMEZENÍ

INOVACE
PROSPERITA

NEMOVITOSTI
INOVAČNÍ PROJEKTY

-- podporuje vytváření příznivého prostředí pro spolupráci

-- podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí

-- podporuje zavádění výsledků výzkumu a vývoje do

PROJEKTY NA OCHRANU PRÁV
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
-- podporuje ochranu nehmotných statků v podobě

vysokých škol či výzkumných institucí s podnikatelskou

včetně související infrastruktury, a přispívá tak ke vzniku

výroby a na trh, ať už se jedná o výsledky vlastního

patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů

sférou

funkčního trhu nemovitostí

výzkumu a vývoje nebo získané transferem technologií

a ochranných známek

-- podporovány jsou inovace produktu, procesu
a organizační a marketingové inovace

-- vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory,
centra pro transfer technologií (tj. podnikatelské

-- územní samosprávné celky
-- podnikatelé bez ohledu na velikost podniku

subjekty, územní samosprávné celky, vysoké školy,
věřejné výzkumné instituce)

-- firmy působící zejména ve zpracovatelském průmyslu,

-- malé a střední podniky a fyzické osoby

malé a střední podniky i velké firmy zapsané

-- veřejné výzkumné instituce

v obchodním rejstříku

-- vysoké školy

-- jednotlivá specifická omezení na velikost podniku
definují samostatné výzvy programu

-- sítě Business Angels (tj. podnikatelské subjekty)

-- dotace až do výše 200 mil. Kč (v případě projektů

-- dotace 0,5-500 mil. Kč v závislosti na typu projektu

obsahujících stavební práce může dotace činit

-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou

5-200 mil. Kč, v případě projektů neobsahujících

platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální

stavební práce může dotace činit 1-30 mil. Kč)

míry veřejné podpory na zadní straně)
-- v případě, kdy je příjemcem podpory ÚSC, je výše
podpory navíc omezena výší nákladové mezery

-- dotace ve výši 1-75 mil. Kč pro inovace produktu nebo
procesu
-- dotace do výše 2 mil. Kč pro organizační nebo
marketingové inovace*
-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou

-- dotace ve výši 10 000-1 mil. Kč
-- 45 % pro malé a střední podniky a fyzické osoby
-- 55 % pro malé a střední podniky spolupracující
s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
-- 75 % pro vysoké školy a veřejné výzkumné instituce

platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální
míry veřejné podpory na zadní straně)

*pozn.: dotace pro organizační a marketingové inovace pouze pro
malé a střední podniky, pokud současně realizují inovace v oblasti
produktu nebo procesu

-- investiční náklady spojené s budováním a rozvojem
vědeckotechnických parků, podnikatelských
inkubátorů, center pro transfer technologií a některé
provozní náklady
-- náklady spojené se zajištěním činností sítí Business
Angels

-- projektová příprava a dokumentace (může tvořit
samostatný projekt)
-- kupní cena nemovitosti (jen v případě kdy je příjemcem
podpory podnikatelský subjekt)

-- dlouhodobý hmotný majetek

-- náklady na oprávněné zástupce

-- dlouhodobý nehmotný majetek

-- překlady

-- provozní náklady (jen pro malé a střední podniky)

-- správní poplatky

-- povinná publicita

-- inženýrské sítě
-- příprava území (hrubé teréní úpravy, přeložky, demolice
atd.)
-- výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí

-- pravidlo de minimis (v případě provozních nákladů)

-- nemovitost (stavby a pozemky) ve vlastnictví příjemce

-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.

dotace
-- velikost podlahové plochy podnikatelského objektu

Praha

musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 500 m2
-- soulad s územním plánem
-- uživatel nemovitosti spadá do odvětví zpracovatelského

-- podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou

v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen

zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou

a tato skutečnost doložena

pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-

-- pravidlo de minimis i režim blokové výjimky (blíže bude
specifikováno ve výzvě)
-- nejsou podporovány projekty prosté obměny výrobního

právní ochrany)
-- před podáním přihlášky u příslušného národního či
mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno

průmyslu, dále také strategických služeb

zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi

nejdříve podat registrační žádost u agentury

a technologických center

inovačního procesu

CzechInvest (výdaje vynaložené před podáním

-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha
-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
(může být doloženo za mateřskou společnost)

(finální podoba programu nebyla dosud schválena,
uvedené informace jsou pouze orientační)

-- z programu nelze podporovat výzkum a vývoj,

-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha

registrační žádosti nejsou uznatelné)
-- s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána
přihláška vynálezu na stejné technické řešení

POTENCIÁL
-- podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

-- podnikatelé bez ohledu na velikost podniku

EKO-ENERGIE

ŠKOLICÍ STŘEDISKA
-- podpora výstavby, rekonstrukce a vybavení školicích
center nebo školicích místností

-- podnikatelé bez ohledu na velikost podniku

-- podpora energetických úspor

MARKETING
-- podporuje rozvoj aktivit českých exportérů na

-- podpora obnovitelných zdrojů energie

zahraničních trzích a zvýšení využití exportních

-- podpora výroby peletek

příležitostí, které na světovém trhu existují

-- malé a střední podniky

podnikající v podporovaných NACE (CZ-NACE)

-- malé a střední podniky
-- seskupení malých a středních podniků

-- sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá
na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního
předpisu
-- nestátní neziskové organizace
-- vzdělávací instituce mimo systém formálního vzdělávání

-- dotace 1-100 mil. Kč

-- dotace 0,2-100 mil. Kč

-- dotace 0,5-100 mil. Kč

-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou

-- procentuální výše podpory se řídí regionální mapou

-- dotace dle typu projektu v rozmezí 15-40 % (přesné

platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální

platnou pro období 2007-2013 (viz mapa maximální

míry veřejné podpory na zadní straně), podpora na

míry veřejné podpory na zadní straně)

-- dotace ve výši 0,1–2 mil. Kč

vymezení bude specifikováno ve výzvě)

neinvestiční (provozní) výdaje je poskytována v režimu
de minimis (pouze pro malé a střední podnikatele),
podpora na výdaje na povinnou publicitu je
poskytována nad rámec regionální mapy

-- dlouhodobý hmotný majetek (zejména pořízení
pozemků, budov, strojů a jiného zařízení)
-- dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení licencí
a know-how)
-- expertní poradenské služby, studie (jen pro malé
a střední podniky, do výše pravidla de minimis)

-- nákup či úprava nemovitostí

-- nákup pozemku (max. do 10 % způsobilých výdajů)

-- získávání a tvorba marketingových informací

-- výstavba či rekonstrukce objektů

-- úpravy pozemku

-- tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných

-- technická a dopravní infrastruktura

-- inženýrské sítě a komunikace

-- projektová dokumentace

-- projektová dokumentace stavby

-- školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání

-- inženýrská činnost

-- školicí programy, software

-- rekonstrukce a modernizace

-- mzdy, pojistné, cestovné (jen pro malé a střední

internetových stránek
-- pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách
a veletrzích v zahraničí
-- povinná publicita

-- novostavby a nákup staveb (max. 10 % způsobilých

podniky, do výše pravidla de minimis)

výdajů)

-- povinná publicita

-- hardware a sítě (např. znalecký posudek)
-- stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu
-- povinná publicita

-- odvětvové vymezení – podporovány jsou projekty,

-- odvětvové vymezení - zpracovatelský průmysl,

jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených

energetika, stavebnictví, aktivity spojené

oddíly C 13-33; E 38.32; J 62; M 71.2; S 95.1 CZ-NACE

s informačními a telekomunikačními technologiemi

-- minimální investice do dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku využívaného pro účely zajištění

(přesné vymezení bude uvedeno ve výzvě)
-- ve školicím středisku budou vzděláváni především

aktivit projektu činí pro malé a střední podniky 5 mil. Kč,

zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících

v případě velkých společností 10 mil. Kč.

ve vybraných sektorech

-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
(může být doloženo za mateřskou společnost)
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha

-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
-- způsobilé výdaje v oblasti dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku budou specifikovány ve výzvě
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha

(finální podoba programu nebyla dosud schválena,
uvedené informace jsou pouze orientační)

-- projektová dokumentace vyjma dokumentace ke stavbě
není způsobilý výdaj
-- z podpory jsou vyloučena některá CZ-NACE od 51 %
obratu společnosti (viz výzva programu EKO-ENERGIE)
-- je třeba doložit prostředky na 100 % projektových
nákladů bez dotace
-- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m.
Praha

-- žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů,
kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami
realizovanými mimo region Praha
-- doba realizace projektu může být maximálně 1 rok
-- alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období

