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Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nesmí být použit pro jiné 

účely bez jeho výslovného souhlasu. 

Dokument připravila Agentura pro podnikání a inovace (API) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR – Sekcí fondů EU, VaVaI a investičních pobídek. 

Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Dokument je výčtem rozdílů mezi texty I. a III. výzvy programu Aplikace, jejich modely, resp. kritérii po 

hodnocení a způsobilými výdaji. Dokument není přílohou jednotlivých výzev.



 
Výzva 

  Výzva I Výzva III 

Model hodnocení Dvoukolový Jednokolový 

Plánovaná alokace 2 mld. Kč 
navýšeno na 4 mld. Kč 

4,5 mld. Kč 

Podpora pro velké 
podniky 

1,2 mld. Kč 
Maximálně do 20 % alokace na výzvu, tj. 900 

mil. Kč  

Vymezení příjemců 
podpory Příjemce podpory musí být registrován 

jako poplatník daně z příjmu na finančním 
úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád v platném znění, a to 
nepřetržitě nejméně po dobu dvou let 

uzavřených daňových období 
předcházejících datu podání předběžné 

žádosti 

Příjemce podpory je podle svého čestného 
prohlášení registrován jako poplatník daně z 
příjmu v některém z členských států EU, a to 

nepřetržitě nejméně po dobu dvou 
uzavřených daňových období předcházejících 
datu podání žádosti o podporu, žadatel bere 
na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory 
bude muset mít v ČR založenou provozovnu 

nebo pobočku 

  

Žádost o podporu nebude schválena žadateli 
se sídlem v některém z daňových rájů, či 
žadateli, u něhož ve vlastnické struktuře 

figurují subjekty založené v daňových rájích, s 
výjimkou do 20 % - 25% vlastnictví. 

Forma a výše 
podpory   

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na 
celkových aktivitách projektu (způsobilých 

výdajích) musí být minimálně 50 % 

Míra podpory pro VO je určena na základě 
Aplikačního výkladu MSP dle velikosti 
podniku;  míra podpory pro VO, které 
obvykle spadají do kategorie velkého 

podniku, tak činí 65 % pro aktivity 
průmyslového výzkumu a 40 % pro aktivity 

experimentálního vývoje. 

V režimu nezakládající veřejnou podporu (u 
projektů s účinnou spoluprací) je podpora 

poskytována v souladu s Rámcem a VO 
mohou získat 75% míru podpory jak na 
průmyslový výzkum, tak experimentální 

vývoj. 

Specifické podmínky 
programu 

  

Žadatel je zodpovědný za správnost vyplnění 
zjednodušeného hodnocení finančního zdraví 

u svých partnerů, u nichž se na bodový zisk 
bude pouze nahlížet. 

Každý Žadatel (1 IČ) je  oprávněn předložit 
maximálně 4 projekty, ve kterých 

vystupuje jako žadatel. V případě projektů, 
které budou podány ekonomicky nebo 

personálně spojenými osobami, ovládající 
a ovládanou 

osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon o obchodních společnostech a 
družstvech v platném znění, je rovněž 

použito omezení maximálně 4 projektů. 

Pokud je žadatel velkým podnikem, je v této 
Výzvě oprávněn předložit pouze 1 projekt, ve 
kterém vystupuje jako žadatel nebo partner, 

MSP pak maximálně 2 projekty v nichž 
vystupuje jako žadatel nebo partner. Tato 

podmínka se nevztahuje na výzkumné 
organizace vystupující v roli partnera 

projektu. 



 

  

Příjemce je povinen vykonávat podpořenou 
aktivitu v místě realizace projektu dle 

podmínek v Rozhodnutí a v tomto místě 
rovněž po dobu 5 let od poslední přijaté 

platby podpory na účet příjemce zachovat (tj. 
mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a 
nehmotný majetek, který byl zcela nebo 
částečně pořízen z poskytnuté dotace. 

Podporované výstupy projektu: 
- prototyp 

- poloprovoz 
- ověřená technologie 

- užitný vzor 
- průmyslový vzor 

- software 

Podporované výstupy projektu: 
- prototyp 

- poloprovoz 
- ověřená technologie 

- užitný vzor 
- průmyslový vzor 

- software 
- funkční vzorek 

- certifikovaná metodika 

  

Maximální úvazek na jednoho zaměstnance 
činí 1,0 pracovního úvazku. Toto 

příjemce/partner dokládá čestným 
prohlášením zaměstnavatele souhrnně za 

všechny zaměstnance. 

Specifika projektové 
žádosti 

Výzva I 

Dokumenty, které žadatel předkládá k předběžné žádosti: 
1) finanční výkazy, tj. Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a příloha k účetní závěrce za poslední 

dvě uzavřená účetní období; 
2) Formulář finanční analýzy (FV) ve formátu xls (MS Excel) pouze za žadatele; 

3)  vyplněnou přílohu č. 10 Výzvy – Rozpočet pro program Aplikace; 
4) Prohlášení k definici MSP (Příloha č. 15); 

5) v případě, že žadatel podává žádost o podporu za konsorcium, i Smlouvu nebo Smlouvu 
o smlouvě budoucí o spolupráci.  

 
Dokumenty, které předkládá žadatel k Plné žádosti: 

1) Podnikatelský záměr 
2) Dokument o provedeném průzkumu VaV kapacit v NUTS II místa realizace projektu, 

pokud danou kapacitou žadatel nedisponuje.  
3) Vyplněnou přílohu č. 10 výzvy – Rozpočet pro program Aplikace.  

4) Dokumenty prokazující vlastnický vztah žadatele (nejen Žadatele, ale i Parnerů 
zapojených do realizace operace) k jednotlivým místům realizace. 

5) Ostatní přílohy žádosti o podporu dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském 
záměru  

 
Dokumenty, které žadatel předkládá před podpisem Rozhodnutí: 

a) Smlouvu o spolupráci – za předpokladu, že žadatel k předběžné žádosti doložil pouze 
Smlouvu o smlouvě budoucí o spolupráci; 

b) Údaje o spojených podnicích 

Výzva III 



 
Dokumenty, které žadatel předkládá k žádosti o podporu:1) rozvahu a Výkaz zisků a ztrát 
za poslední dvě uzavřená účetní období, a to i za partnery projektu;2) vyplněný formulář 

finanční analýzy, a to i za partnery;3) návrh Smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi 
členy konsorcia v případě, že žadatelem je člen konsorcia4) vyplněný předepsaný formulář 
Rozpočet pro program Aplikace – část vztahující se k žádosti o podporu;5) podnikatelský 

záměr dle povinné osnovy;6) údaje o spojených podnicích / prohlášení k žádosti o podporu 
bez de minimis;7) vyplněné/á a podepsané/á prohlášení partnera/ů zapojeného/ých do 
realizace operace dle bodu 4.1 a 4.2 této Výzvy8) vyplněné/á a podepsané/á prohlášení 

organizace pro výzkum a šíření znalostí, pokud je partnerem a nárokuje si podporu 
nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 

EU.Dokumenty, které žadatel předkládá před podpisem Rozhodnutí:a) Smlouvu o 
spolupráci jednotlivých členů konsorciab) nájemní smlouvu prokazující vlastnický vztah 

žadatele i partnerů zapojených do realizace operace k jednotlivým místům realizace, 
pokud tato místa nejsou dle katastru nemovitostí přímo v majetku těchto subjektů;c) 

aktualizované Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis. 

Povinné náležitosti 
smlouvy o spolupráci 

1) povinné zákonné náležitosti; 
2) podíl na CZV  jednotlivých subjektů  

konsorcia; 
3) podíl výzkumu a vývoje na ZV 

jednotlivých členů konsorcia; 
4) možnost využívání výsledků VaV 

jednotlivými subjekty konsorcia  

1) způsob nakládání s výsledky výzkumu a 
vývoje, přičemž je nutné, aby možnost 

nakládání s výsledky výzkumu měli všichni 
členové konsorcia 

2) schválený rozpočet programu Aplikace 

 

Způsobilé výdaje 

Výzva III Změna oproti Výzvě I 

Náklady na smluvní 
výzkum a 

konzultační služby 

Zrušena položka Služby expertů, poradců, studie, která po zrušení podmínky, že tyto 
služby mohou být nakupovány pouze od vysokých škol a výzkumných organizací v podstatě 

odpovídala svým zaměřením položce Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby. 

Mzdy a pojistné 

Uvedeny příklady podpůrného personálu, jejichž mzdové náklady lze zařadit do ZV: 
projektový manažer, koordinátor projektu, pracovník nákupu apod. 

 
Stanoven max. přepočtený pracovní úvazek zaměstnance 1,0. 

Materiál 
Doplněno o poznámku, že nárokovaný materiál musí žadatel nebo partner projektu 

vykazovat v účetnictví jako spotřebu materiálu a nikoliv jako investiční majetek. 

Ostatní režie 

Doplněno o příklady režií, které si příjemci podpory mohou v této položce nárokovat: 
náklady na spotřebu energií, náklady spojené s využíváním internetu, telefonických služeb, 

spotřebou kancelářských potřeb a cestovné v rámci projektu, a které si nelze nárokovat: 
drobný majetek, mzdy administrativních pracovníků apod. 

Odpisy Beze změny 



 
Kritéria hodnocení  

Výzva I Výzva III Změna 

Kritéria pro věcné hodnocení: Kritéria pro věcné hodnocení:   

A Binární (vylučovací) kritéria 
(ANOxNE) 
B Připravenost žadatele k realizaci 
projektu (max. 15 bodů) 
C Potřebnost a relevance projektu 
(max. 60 bodů) 
D Hospodárnost rozpočtu (max. 18 
bodů) 
E Specifická kritéria (max. 7 bodů) 

A Vylučovací kritéria (ANOxNE) 
B Připravenost žadatele k realizaci 
projektu (max. 15 bodů) 
C Potřebnost a relevance projektu (max. 
68 bodů) 
D Specifická kritéria (max. 5 bodů) 
E Hospodárnost rozpočtu (max. 12 bodů) 

Snížení bodů u kritérií Hospodárnost rozpočtu a Specifická kritéria. Přidání bodů ke 
kritériu Potřebnost a relevance projektu.  

A - Binární/vylučivací kritéria A - Binární/vylučivací kritéria   

Žadatel prokázal existenci výzkumných 
kapacit pro realizaci projektu 

Projekt spadá pod Národní domény 
specializace, prioritní aplikační domény Odstranění subkritéria, které mělo prokázat existenci výzkumných kapacit žadatele 

pro úspěšnou realizaci projektu. Přibylo kritérium, na základě něhož je žadatel 
povinen prokázat, že projekt spadá pod Národní domény specializace, prioritní 
aplikační domény, u velkého podniku pak také pod doménu znalostní.    

Projekt spadá pod znalostní doménu 
definovanou v Národní výzkumné a 
inovační strategii pro inteligentní 
specializaci ČR (pouze pro velké podniky) 

B - Připravenost a relevance projektu B - Připravenost a relevance projektu   

- - V tomto kritériu nedošlo k žádné změně.  

C  - Potřebnost a relevance projektu C  - Potřebnost a relevance projektu   

Míra inovativnosti projektu 
Konkurenční potenciál očekávaných 
výsledků výzkumu a vývoje 

Snížení bodů z celkových 20 na 13 bodů.  

Kvalita přípravy projektu, klíčové 
milníky a výstupy, technická 
proveditelnost. 

Kvalita přípravy projektu, klíčové milníky 
a výstupy, technická proveditelnost. 

Celkový počet bodů zvýšen z 11 bodů na 15. Přidáno hodnocení výstupů projektu (dle 
náročnosti jejich dosažení). Průmyslový vzor (1b), certifikovaná metodika, funkční 
vzorek, software (2b), užitný vzor (3b), poloprovoz, ověřená technologie, prototyp 
(7b) 

Tržní potenciál 
Tržní potenciál plánovaných výsledků, 
pravděpodobnost skutečného uplatnění 
výstupů projektu v průmyslu.  

Celkový počet bodů snížen z 18 bodů na 14.  

Neekonomické přínosy projektu Neekonomické přínosy projektu Celkový počet bodů byl zvýšen z 5 na 6 bodů.  



 

- Typ novosti výsledného řešení 
Projekt je hodnocen dle očekávané novosti výsledného řešení projektu dle Valenty. 
Přiděluje se až 8 bodů dle inovačního řádu.  

- 

Vazba projektu na vybrané znalostní 
domény identifikované v Národní 
výzkumné a inovační strategii pro 
inteligentní specializaci.  

Dle síly vazby výzkumu a vývoje na relevantní znalostní doménu je přiděleno až 6 
bodů.  

D  - Hospodárnost rozpočtu D  - Hospodárnost rozpočtu   

Rozpočet projektu Rozpočet projektu 
Došlo ke snížení celkového počtu 18 bodů na současných 12. Dále došlo ke změně 
kategorizace, a to následovně: Projekt je v souladu s cenou obvyklou na trhu v rozpětí 
5%, projekt je odchýlen od 5,01% do 10%, projekt je odchýlen o více než 10,01%.  

E - Specifická kritéria E - Specifická kritéria   

Projekt je realizován v okrese s podílem 
nezaměstnaných osob vyšším, než je 
průměrný podíl nezaměstnaných osob 
v ČR 

Projekt je realizován v okrese s podílem 
nezaměstnaných osob vyšším, než je 
průměrný podíl nezaměstnaných osob v 
ČR 

Došlo ke snížení počtu bodů z původních 7 bodů na 5. Došlo ke sjednocení subkritérií 
do jediného kritéria (viz vlevo).  

 


