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Eurostars 

Mezinárodní program s rozpočtem 1,14 mld. EUR administrovaný ve spolupráci Evropské 

komise a členských zemí. Jeho cílem je podpora malých a středních podniků (MSP) se 

zaměřením na výzkum, vývoj či testování produktů, procesů a služeb, jež mají vysoký 

komerční potenciál.  

Projekty jsou realizovány ve spolupráci nejméně dvou na sobě nezávislých subjektů z alespoň 

dvou zemí.  

Žádost o dotace lze podat kdykoli, jejich kontinuální příjem je přibližně jednou za půl roku 

přerušen tzv. cut-off dnem, po kterém dojde k posouzení nashromážděných projektů. 

Tematicky není podpora omezena, projekt však musí mít významný přínos pro evropskou 

ekonomiku či život Evropanů, mezi podporovanými tématy se objevují např. biotechnologie, 

ICT nebo pokročilá výroba a materiály 

 Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 - 80 % dle typu žadatele a dané země 

Kdo může dotaci získat 

Podpora je určena zejména pro: 

 malé a stření podniky (MSP) 

 vysoké školy,  

 výzkumné organizace 

 za určitých okolností i velké podniky. 

 

Výše dotace 

 České subjekty mohou získat dotaci na 50 % způsobilých nákladů, pokud je český 

subjekt koordinátorem celého projektu, zvýší se míra podpory o dalších 10 %. 

 Maximální výše dotace – 160 tis. EUR / rok (4,4 mil. Kč) – se dělí mezi všechny české 

účastníky projektu 

 

Hlavní podmínky  

 Konsorcium tvořené alespoň dvěma subjekty ze dvou zemí Eurostars. 

 Každý člen konsorcia je právní entitou ve svém státě. 

 Koordinátorem je malý či střední podnik provádějící výzkum či vývoj. 



 

3 

 

eNovation s.r.o.  

Štěpánská 621/34 Tel.: +420 222 523 549 enovation@enovation.cz 

110 00 Praha 1 Zelená dotační linka: 800 190 163 www.enovation.cz 

 Výzkum a vývoj musí tvořit určitý podíl ročního obratu žadatele o dotaci, případně lze 

VaV aktivity firmy definovat počtem zaměstnanců. 

 Alespoň 50 % celkového rozpočtu je vázáno na aktivity malých a středních podniků. 

 Žádný partner ani země nenese více jak 75 % celkových nákladů projektu. 

 Doba trvání projektu je maximálně tři roky. 

 Uvedení výstupů na trh do dvou let od ukončení projektu. 

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje 

 osobní náklady 

 část nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

 další provozní náklady 

 služby 

 cestovné 

 náklady na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů na zajištění práv k těmto 

výsledkům 

 

Profil průměrného projektu 

 Počet účastníků: 3 – 4  

 Počet participujících zemí: 2 – 3 

 Délka projektu: 29 měsíců  

 Podpora: 1,4 mil. EUR 

 

Případová studie 

Malá česká IT firma spojila své bohaté zkušenosti a znalosti z oblasti vývoje podnikového 

software se španělskou výzkumnou organizací a soukromou společností specializující se na 

bezpečnost podnikových aplikací. Každý člen konsorcia dodal své know-how a společně za 

podpory programu Eurostars během tří let vyvinuli inovativní software, který monitoruje 

podnikové počítačové sítě a umožňuje detekovat bezpečnostní problémy již v jejich 

počáteční fázi. Celoevropsky inovativní produkt byl uveden na trh do dvou let po ukončení 

projektu. Účast v projektu podpořeném penězi z Eurostars umožnila české IT firmě zásadní 

technologický a ekonomický rozvoj. Společnost spoluprací se Španěly také získala unikátní 

zkušenosti, které jí usnadnily cestu na zahraniční trhy. 
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