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→  Možnosti 
dotační podpory 
z evropských 
strukturálních 
fondů

operační program podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

jan Vomela
rödl & partner praha

progrAM potenciál, Vi. VýzVA

kdo Může o dotAci žádAt?
–  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby

podporované obory podnikání: zpracovatelský 
průmysl, úprava odpadů. z toho pro velké podniky 
menší alokace než v předchozích výzvách a nebo 
možnost podat projekt s kódem intervence 065 
(bezprostřední zaměření projektu na životní pro-
středí) nebo s kódem intervence 063 (pokud je 
v rámci projektu uplatňována přímá spolupráce 
velkých podniků s Msp).

jAk Vysokou dotAci lze získAt?
–  minimální výše dotace: 2 mil. kč 
–  maximální výše dotace: 30 mil. kč 
–  minimální výše investice do dlouhodobého ma-

jetku využívaného pro účely zajištění aktivit pro-
jektu: 

 –  pro malé a střední podniky 4 mil. kč
 –  pro velké společnosti 10 mil. kč (sou-

částí minimální investice mohou být 
pouze náklady, které jsou způsobilými 
investičními výdaji v rámci výzvy) 

–  náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout 
nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních 
výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a tech-
nické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % z cel-
kových způsobilých investičních výdajů 

–  mzdy budou vypláceny pouze malým a středním 
podnikům, a to jen na absolventy provádějící vý-
zkum a vývoj

MírA podpory
–  50 % bez ohledu na velikost podniku a místo re-

alizace

nA co lze dotAci získAt?
–  založení nebo rozvoj center průmyslového výzku-

mu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozem-
ků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení cent-
ra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

–  z dotace nelze podpořit již dříve odepisovaný majetek

kde lze dotAci čerpAt?
–  na celém území české republiky mimo území 

hlavního města prahy, rozhoduje umístění inves-
tice, nikoli sídlo žadatele

kdy lze dotAci získAt?
–  termín vyhlášení výzvy: 19.09.2019
–  termín pro příjem žádostí: od 01.10.2019 do 16.12.2019
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Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), 
kolová (okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci 
hodnotícího procesu), ovšem s možností předčas-
ného uzavření výzvy v případě vyčerpání alokace 
(nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žá-
dostí o podporu).
 náklady je možné realizovat až po po-
dání žádosti. dotace je proplacena zpětně až po 
dokončení projektu, je tedy nezbytné předfinanco-
vání projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, 
úvěr).

ostAtní podMínky
–  příjemce dotace musí po celou dobu realizace pro-

jektu a po dobu 5 let od data ukončení realizace 
projektu používat majetek pořízený s účastí dota-
ce, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným 
ekonomickým činnostem (k výzkumu a vývoji)

pro Vyšší jistotu získání Veřejné podpory 
nA Váš projekt doporučujeMe
současně se zpracováním žádosti o dotaci z oppik 
potenciál zpracovat a podat žádost o investiční po-
bídku na vybudování nebo rozšíření technologic-
kého centra na stejný projektový záměr. V případě 
neschválení přímé dotace z programu oppik po-
tenciál je pak možné nárokovat veřejnou podporu 
v rámci investiční pobídky ve formě slevy na dani 
z příjmů.

progrAM inoVAce, Vii. VýzVA – inoVAční 
projekt

kdo Může o dotAci žádAt?
–  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické oso-

by (malé, střední i velké podniky)
–  z toho pro velké podniky: pouze s kódem inter-

vence 065 (bezprostřední zaměření projektu na 
životní prostředí) nebo s kódem intervence 063 
(pokud je v rámci projektu uplatňována přímá 
spolupráce velkých podniků s Msp).

podporované obory podnikání: zpracovatelský 
průmysl (mimo 19.10 a 30.11), úprava odpadů, vy-
davatelství, pořizování zvukových nahrávek, tvorba 
programů a vysílání, technické zkoušky a analýzy, 
opravy počítačů.

jAk Vysokou dotAci lze získAt?
–  minimální výše dotace: 1 mil. kč
–  maximální výše dotace: 75 mil. kč 

MírA podpory
–  45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
–  35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
–  25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnan-

ců)

nA co lze dotAci získAt?
–  zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb (produktová inovace)
–  zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytová-

ní služeb (procesní inovace)
–  zavedení nových metod organizace firemních 

procesů prostřednictvím zavádění nových infor-
mačních systémů integrujících procesy uvnitř 
podniku zaměřené především na propojení VaV 
aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

–  zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím 
významné změny v designu produktu nebo bale-
ní, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření 
nových trhů nebo zavedení nových prodejních 
kanálů (marketingová inovace)

podmínkou podpory je ukončený výzkum a vývoj, 
podporováno je až zavedení inovace do sériové vý-
roby (prodeje). pro realizaci projektu musí být spl-
něny všechny následující podmínky:
–  existence funkčního vzorku či prototypu
–  transfer technologie (nákup průmyslových práv) 

nebo prokázání vlastního výzkumu a vývoje
–  vysoká inovativnost produktu a výrobního proce-

su: min. 6. inovační řád (nová generace) stěžejní 
inovace a min. 5. řád doprovodné inovace (nová 
varianta) pro malé, střední i velké podniky

–  tržní uplatnitelnost výsledků projektu

dotaci lze získat na investice při zavádění inovací, 
a to do: výrobních technologií, it technologií (ne-
hmotný investiční majetek do výše 50 % celkových 
výdajů, z nichž je počítána dotace), práv duševního 
vlastnictví (patenty, licence apod.), certifikaci pro-
duktů, částečně stavební výdaje (do 20 % celkové-
ho objemu výdajů, z nichž je počítána dotace).

kde lze dotAci čerpAt?
–  na celém území české republiky mimo území 

hlavního města prahy, rozhoduje umístění inves-
tice, nikoli sídlo žadatele

kdy lze dotAci získAt?
–  termín vyhlášení výzvy: 27.09.2019
–  termín pro příjem žádostí: od 15.10.2019 do 15.01.2020

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), 
průběžná (okamžik podání žádosti hraje roli v rámci 
hodnotícího procesu), ovšem s možností předčas-
ného uzavření výzvy v případě vyčerpání alokace.
 náklady je možné realizovat až po po-
dání žádosti. dotace je proplacena zpětně až po 
dokončení projektu, je tedy nezbytné předfinanco-
vání projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, 
úvěr). V případě stavby se stavební povolení doklá-
dá nejdříve k podpisu podmínek (pokud stavba po-
volovacímu procesu podléhá).

http://www.roedl.net/fileadmin/user_upload/Roedl_Czech_Republic/dokumenty/Investicni_pobidky_11_2019_cz.pdf
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pro Vyšší jistotu získání Veřejné podpory 
nA Váš projekt doporučujeMe
současně se zpracováním žádosti o dotaci z oppik 
inovace zpracovat a podat žádost o investiční po-
bídku na zavedení nebo rozšíření výroby v oborech 
zpracovatelského průmyslu na stejný projektový 
záměr. V případě neschválení přímé dotace z pro-
gramu oppik inovace je pak možné nárokovat ve-
řejnou podporu v rámci investiční pobídky ve formě 
slevy na dani z příjmů.

progrAM AplikAce, Vii. VýzVA

kdo Může o dotAci žádAt?
–  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické oso-

by
–  z toho pouze pro velké podniky: s kódem inter-

vence 065 (bezprostřední zaměření projektu na 
životní prostředí) nebo s kódem intervence 063 
(pokud je v rámci projektu uplatňována přímá 
spolupráce velkých podniků s Msp)

podporované obory podnikání: zpracovatelský 
průmysl, výroba a rozvod elektřiny, úprava odpadů, 
stavebnictví, informační a komunikační činnosti, 
profesní, vědecké a technické činnosti, činnosti 
související se zaměstnáním, opravy počítačů.

jAk Vysokou dotAci lze získAt?
–  minimální výše dotace: 1 mil. kč
–  maximální výše dotace: 40 mil. kč, 80 mil. kč pro 

projekty realizované v rámci účinné spolupráce 
nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065

MírA podpory
–  v případně průmyslového výzkumu:
 –  70 % pro malý podnik (do 50 zaměst-

nanců)
 –  60 % pro střední podnik (do 250 za-

městnanců)
 –  50 % pro velký podnik (více než 250 

zaměstnanců)

–  v případě experimentálního vývoje:
 –  45 % pro malý podnik (do 50 zaměst-

nanců)
 –  35 % pro střední podnik (do 250 za-

městnanců)
 –  25 % pro velký podnik (více než 250 za-

městnanců)

V případě realizace projektu, který zahrnuje účin-
nou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální 
míra veřejné podpory podle kategorie podporova-
ných aktivit a velikosti podniku následující:

–  v případně průmyslového výzkumu:
 –  80 % pro malý podnik (do 50 zaměst-

nanců)
 –  75 % pro střední podnik (do 250 za-

městnanců)
 –  65 % pro velký podnik (více než 250 za-

městnanců)
–  v případě experimentálního vývoje:
 –  60 % pro malý podnik (do 50 zaměst-

nanců)
 –  50 % pro střední podnik (do 250 za-

městnanců)
 –  40 % pro velký podnik (více než 250 

zaměstnanců)
–  zároveň maximální míra podpory za celý projekt 

nesmí překročit 70 %

nA co lze dotAci získAt?
–  podporované jsou pouze náklady na výzkum 

a vývoj v podobě vybraných osobních nákladů, 
vybraných provozních nákladů výzkumu a vývoje, 
náklady na smluvní výzkum, náklady na nástroje 
a zařízení formou odpisů, z dotace nelze podpořit 
již dříve odepisovaný majetek

kde lze dotAci čerpAt?
–  na celém území české republiky mimo území 

hlavního města prahy, rozhoduje místo realizace 
projektu, nikoli sídlo žadatele

http://www.roedl.net/fileadmin/user_upload/Roedl_Czech_Republic/dokumenty/Investicni_pobidky_11_2019_cz.pdf
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kdy lze dotAci získAt?
–  termín vyhlášení výzvy: 27.09.2019
–  termín pro příjem žádostí: od 16.10.2019 do 

15.01.2020

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), 
kolová (okamžik podání žádosti nehraje roli v rámci 
hodnocení), ovšem s možností předčasného uza-
vření výzvy v případě vyčerpání alokace.
 náklady je možné realizovat až po po-
dání žádosti. dotace je proplacena zpětně až po 
dokončení projektu, je tedy nezbytné předfinanco-
vání projektu z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, 
úvěr).

ostAtní podMínky
–  projekt musí vést k zaregistrování patentu, licen-

ce, průmyslového vzoru, nebo musí být výsled-
kem funkční prototyp či poloprovoz

pro Vyšší jistotu získání Veřejné podpory 
nA Váš projekt doporučujeMe
současně se zpracováním žádosti o dotaci z op-
pik Aplikace zpracovat dokument „projekt výzku-
mu a vývoje“ dle zákona o podpoře výzkumu, vý-
voje a inovací. V případě neschválení přímé dotace 
z programu oppik Aplikace je pak možné nároko-
vat veřejnou podporu ve formě snížení základu pro 
výpočet daně z příjmů prostřednictvím „daňového 
odpočtu na výzkum a vývoj“, který upravuje 
–  zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů,
–  zákon č. 30/2002 sb., o podpoře výzkumu, expe-

rimentálního vývoje a inovací

kdo Může dAňoVý odpočet uplAtnit?
–  podnikatelské subjekty: fyzické a právnické oso-

by podnikající v průmyslu, it
–  podnikatelské subjekty musí mít sídlo na území 

čr včetně hl. m. prahy
–  podnikatelské subjekty mohou být jakékoliv ve-

likosti

ForMA dAňoVé ÚleVy
–  snížení daňového základu o náklady spojené 

s vlastním výzkumem a vývojem
–  jedná se o úsporu ve výši 19 % nákladů vynalo-

žených na vlastní výzkum a vývoj v podobě slevy 
na dani

uznAtelné VýdAje VynAložené při 
reAlizAci projektů
–  mzdy a povinné odvody zaměstnanců podílejících 

se na výzkumu a vývoji (VaV)
–  odpisy majetku, který je využíván pro VaV
–  materiál a energie spotřebované při realizaci VaV
–  náklady na nákup služeb v rámci VaV a nehmot-

ných výsledků VaV pořízených od vysoké školy 

nebo výzkumné organizace – za předpokladu, že 
tyto výsledky jsou potřebné k dalšímu vlastnímu 
výzkumu nebo vývoji ve firmě

–  cestovné spojené s realizací VaV
–  telekomunikační poplatky spojené s realizací VaV

podMínky uplAtnění dAňoVé ÚleVy
–  podnik realizuje výzkum a vývoj splňující znaky 

platné legislativy
–  podnik musí mít sepsán dokument projekt výzku-

mu a vývoje a vést oddělenou evidenci nákladů 
pro tuto činnost

–  na odlišné předměty výzkumu a vývoje musí být 
vedeny odlišné projekty

–  na stejné výdaje, na něž je uplatňován daňový 
odpočet, nelze čerpat dotace z veřejných zdrojů

–  u jednoho projektu lze kombinovat daňový odpo-
čet a dotace (například program potenciál či Apli-
kace), ovšem pouze na odlišné výdaje (například 
investiční výdaje z programu potenciál s daňovou 
úlevou na mzdové výdaje)

projekty A kontroly projektů VAV 
V oblAsti odpočtu ze záklAdu dAně 
kromě zpracování projektů na VaV je možné využít 
služeb rödl & partner i v oblasti zajištění uznatel-
nosti odpočtu ze základu daně u projektů VaV nebo 
v oblasti eliminace dodatečných sankcí již zpraco-
vaných projektů.
 
progrAM Úspory energie, V. VýzVA

kdo Může o dotAci žádAt?
–  podnikatelské subjekty – právnické i fyzické oso-

by

podporované obory podnikání: rostlinná a živočiš-
ná výroba, myslivost a související činnosti, lesnic-
tví, těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, vý-
roba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, stavebnictví, 
velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, 
voda, odpady, it a telekomunikace, peněžnictví 
a pojišťovnictví, výzkum a vývoj, pronájem a správa 
nemovitostí s nebytovými prostory, administrativní 
a podpůrné činnosti, vzdělávání, zdravotní a soci-
ální péče.

jAk Vysokou dotAci lze získAt?
–  minimální výše dotace: 0,5 mil. kč 
–  maximální výše dotace: 15 mil. eur (cca 382 mil. 

kč) 

MírA podpory
–  50 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
–  40 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
–  30 % pro velký podnik (nad 250 zaměstnanců)
–  na energetický audit pouze u Msp
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nA co lze dotAci získAt?
–  snižování energetické náročnosti, respektive zvy-

šování energetické účinnosti výrobních a tech-
nologických procesů

–  opatření ke snižování energetické náročnosti bu-
dov v podnikatelském sektoru (zateplení obvo-
dového pláště, výměna oken, instalace vzducho-
techniky s rekuperací odpadního tepla)

–  využití odpadní energie ve výrobních procesech
–  modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu 

a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích 
výrobních podniků za účelem zvýšení účinnosti

–  modernizace soustav osvětlení budov a průmys-
lových areálů (pouze v případě náhrady zastara-
lých technologií za nové vysoce efektivní osvětlo-
vací systémy, například led diody)

–  zvýšení energetických úspor – dlouhodobý hmot-
ný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, eko-
logické studie včetně energetického posudku

–  zavádění a modernizace měřicích a regulačních 
systémů 

–  modernizace, rekonstrukce a zvýšení účinnosti 
stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní 
spotřebu

–  instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlast-
ní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, 

tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy do výko-
nu 1 Mwp)

–  instalace kogenerační jednotky s maximálním 
využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní 
spotřebu podniku

kde lze dotAci čerpAt?
–  na celém území české republiky mimo území 

hlavního města prahy, rozhoduje umístění inves-
tice, nikoli sídlo žadatele

kdy lze dotAci získAt?
–  termín vyhlášení výzvy: 16.07.2019
–  termín pro příjem žádostí: od 16.09.2019 do 

30.04.2020

Výzva je jednoúrovňová (podává se plná žádost), 
průběžná (okamžik podání žádosti hraje roli v rám-
ci hodnotícího procesu).
 náklady je možné realizovat až po podá-
ní žádosti, přičemž výjimku tvoří energetický posu-
dek, projektová dokumentace stavby a organizace 
výběrového řízení při dodržení podmínek výzvy. 
dotace je proplacena zpětně až po dokončení pro-
jektu, je tedy nezbytné předfinancování projektu 
z vlastních či jiných zdrojů (půjčka, úvěr).
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tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným 
informačním účelům. nepředstavuje právní, daňové ani podnikové po-
radenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. při 
zpracování newsletteru se společnost rödl & partner snaží o maximální 
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úpl-
nost informací. protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétní-
mi tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient 
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. rödl & partner 
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků 
newsletteru učiní. naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
 Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu 
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti 
rödl & partner a je chráněn autorskými právy. uživatelé mohou obsah 
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní 
potřebu. jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto 
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují 
předchozího písemného souhlasu společnosti rödl & partner. 

→ Možnosti dotační podpory z evropských strukturálních fondů

kontrola poskytnuté veřejné podpory

jan Vomela
rödl & partner praha 

za účelem eliminace rizika krácení či odnětí dotace 
nebo uložení penále (shoda s podmínkami dotace, 
dodržování naplňování závazků/indikátorů defino-
vaných ve smlouvě o poskytnutí dotace) poskytuje 
rödl & partner takzvanou dotační kontrolu. Výstu-
pem kontroly je stanovisko, ve kterém jsou iden-
tifikovány případy porušení podmínek rozhodnutí 
o přidělení dotace a uvedena případná výše mož-
ného postihu. V případě, že je stanovisko v rozporu 
s nálezem kontroly poskytovatele veřejné podpory 
či jiného oprávněného kontrolního orgánu, je rödl 
& partner dále připraven poskytnout klientovi sou-
činnost a zajistit zastupování klienta při komunika-
ce s kontrolním orgánem.

kontakt pro další informace:

ing. jan Vomela 
podnikový poradce
rödl & partner optimus consult a.s.
t +420 236 163 111
e jan.vomela@roedl.com

kontakt pro další informace:

ing. david rys 
předseda představenstva
rödl & partner optimus consult a.s.
t +420 236 163 111
e david.rys@roedl.com
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