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KDO může žádat? 
 podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, velké podniky pouze v případě 100% vazby na životní 

prostředí a projekty, které budou realizovány v přímé spolupráci s malými a středními podniky. 

NA CO lze získat podporu? 
 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, 

budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra; 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 pořízení strojů a jiného zařízení pro VaV aktivity; 

 nákup pozemků a budov (v omezené míře z celkových investičních výdajů); 

 technické zhodnocení budov (v omezené míře z celkových investičních výdajů); 

 hardware a sítě, software a data, pořízení licencí a know-how. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 
 předpokládaná minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit 

projekt bude činit u malých a středních podniků  4 mil. Kč, u velkých 10 mil. Kč; 

 omezení způsobilých nákladů vynaložených do staveb (uznatelné náklady max. do 40 % z celkových 

způsobilých investičních výdajů); 

 MSP je oprávněn podat maximálně dvě aktivní žádosti, velký podnik je oprávněn podat jednu aktivní žádost; 

 realizace projektu musí vést k čistému zvýšení počtu zaměstnanců a nově pracovní místa musí být zachována 

minimálně po dobu tří let v případě MSP a pěti let v případě VP. 

 výstupy projektů se musí projevit zejména v odvětvích vymezených CZ-NACE (oddíly C 10, 13 – 33; E 38.32). 

KDY lze žádat? 
 příjem žádostí běží od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019. 

KOLIK lze získat? 
 míra podpory 50 % bez ohledu na velikost podniku; 

 absolutní výše dotace na jeden projekt v rozmezí 2 mil. Kč až 30 mil. Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Michal Abrahám  .  abraham@renards.cz   .  733 130 844 

Ing. Karel Brunclík  .  brunclik@renards.cz  .  731 656 842 


