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Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

    

 

 

 

Základní harmonogram 

 Podání předběžné žádosti:   26. 6. – 30. 9. 2015 

 Podání plné žádosti:    1. 10. – 30. 11. 2015 

 Systém hodnocení projektů:   kolové schvalování projektů 

Kdo může dotace čerpat 

 Podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu 

 Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze. 

Výše podpory 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců):  až 80 %  

 střední podnik (do 249 zaměstnanců):  až 75 % 

 velký podnik (od 250 zaměstnanců):  až 65 % 

 Míra podpory se liší, jedná-li se o průmyslový výzkum či experimentální vývoj, případně o 

účinnou spolupráci více firem, nebo výzkumných institucí, v rámci konsorcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace o parametrech úspěšného projektu či pro odbornou konzultaci 

vašeho projektového záměru kontaktujte naše odborníky na  lince 222 523 549 či na e-mailu 

enovation@enovation.cz.  

 

Přehledný souhrn tohoto programu pro vás zpracovala 

Ing. Alexandra Krejzová 

Garantka programu Aplikace  

Dotační program Aplikace 

Hlavním cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu  

a experimentálního vývoje. Dotaci můžete použít na mzdy pracovníků, materiál pro 

výrobu prototypů, odborné služby a další náklady nezbytné při výzkumu 

  

a vývoji. 

 

 

 

   Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 Inovativnost vyvíjeného produktu 

 Potenciál uplatnění na stávajícím nebo novém trhu 

 Kvalita projektového záměru, návaznosti etap, 

technická proveditelnost 

 Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný 

rozpočet projektu 

 

       Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

 
Každý projekt projde transparentním systémem 

hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne 

udělený počet bodů. 

Maximální možné bodové hodnocení 100 bodů 

Minimální bodové hodnocení pro 

schválení dotace 
60 bodů 
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Naše reference 

Podnikáte a uvažujete o využití dotace? Obraťte se na nás. 

Umíme napsat úspěšnou žádost, administrovat projekt po jeho schválení i zajistit výběrová 

řízení jak pro velké korporace, tak i pro malé české firmy. Máme za sebou 370 projektů 

v celkové hodnotě přes 13 mld. korun. 

Rádi pomůžeme i Vám. 

 

 

 


