
Aplikace
výzva I.
podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro zvýšení inovační  
výkonnosti firem



Základní informace

Podporované aktivity: 
Realizace průmyslového výzkumu  
a experimentálního vývoje

 • Průmyslový výzkum – plánovitý výzkum nebo 
kritické šetření zaměřené na získání nových 
poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo 
zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo 
služeb.

 • Experimentální vývoj – získávání, spojování, 
formování a používání stávajících vědeckých, 
technologických, obchodních a jiných příslušných 
poznatků a dovedností za účelem vývoje nových 
nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb. 

Cílová skupina Podnikající  
 právnické a fyzické  
 osoby, výzkumné  
 organizace                 

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 2 – 125 mil. Kč 

Míra podpory 25 – 85 % 

Zahájení příjmu žádostí 1. 9. 2022 

Ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2022 

Alokace 4 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady.

 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení  
pořízených od třetích stran v podobě odpisů 
dlouhodobého hmotného movitého majetku.

 • Náklady na smluvní výzkum.

 • Náklady na poradenské služby výzkumu a vývoje.

 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 
včetně nákladů na materiál, komponenty  
a dodávky.



Výstupy projektu

Podporovanými výstupy projektu jsou:

 • poloprovoz

 • ověřená technologie

 • užitný vzor

 • průmyslový vzor

 • prototyp

 • funkční vzorek

 • software

Specifika a omezení:

Velký podnik (včetně mid-caps a small mid-caps),  
je oprávněn předložit maximálně 2 projekty  
(tzn. dvě žádosti o podporu, ve kterých vystupuje 
jako žadatel nebo partner). 

Malý a střední podnik (MSP) je oprávněn předložit 
maximálně 3 projekty 
(tzn. tři žádosti o podporu, ve kterých vystupuje  
jako žadatel nebo partner).

Tyto podmínky se nevztahují na výzkumné 
organizace vystupující v roli partnera  
projektu.

      V případě účasti velkého podniku  
s počtem zaměstnanců vyšším než 3000, musí 
vždy projekt realizovat ve spolupráci s malým  
či středním podnikem a zároveň plnit definici  
účinné spolupráce. V rámci konsorcia je dále 
podporována i účast výzkumných organizací.



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj 
praha@agentura-api.org 

Jihočeský kraj 
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj 
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj 
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj 
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj 
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj 
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj 
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj 
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj 
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj 
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina 
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj 
zlin@agentura-api.org
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Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?

#OPTAK 
#OPTAKvyzkumvyvoj 
#konkurenceschopnost


