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Horizont 2020 

Horizont 2020 je největší evropský dotační program administrovaný přímo Evropskou komisí. V 

období 2014-2020 rozdělí téměř 80 mld. EUR na podporu špičkového základního, 

aplikovaného, experimentálního a průmyslového výzkumu a vývoje, stejně tak i inovací a 

dalších souvisejících aktivit,  

 Maximální míra dotace 70 – 100 %, liší se dle typu aktivity 

 Podporované aktivity: hodnocení záměrů malých a středních podniků (MSP), 

výzkumné a vývojové aktivity, podpůrné činnosti 

 

Kdo může získat dotace 

Žadatelé musí být sdruženi v konsorciu a žádat o dotaci společně. Do konsorcií se mohou 

zapojit: 

 podniky všech velikostí 

 výzkumné organizace 

 univerzity 

Výše podpory 

 Na výzkum, vývoj a inovace lze získat dotaci ve výši 70 – 100 %. 

 Na podpůrné aktivity (studie, metodiky, šíření povědomí, networking) lze získat 

příspěvek 100 %. 

SME Instrument je specifická aktivita určená pro podporu malých a středních podniků, 

Dotaci je možné získat ve dvou fázích: 

 1. fáze: hodnocení ekonomické a technologické proveditelnosti záměru 

o  50 000 EUR, tedy 70 % z celkových nákladů 

 2. fáze: realizace VaV projektu 

o 0,5 – 2,5 mil. EUR, čili 70 % z celkových nákladů 

Hlavní podmínky  

 Žadatelé provádí výzkum/vývoj na úrovni minimálně srovnatelné s EU. 

 Řešení bude přínosem pro celou EU, nejen pro ČR. 

 Sídlo v: 

o jakémkoli členském státě EU 
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o  kandidátské i potenciálně kandidátské zemi EU 

o  Moldavsku či Norsku 

o rozvojové zemi, pokud daný stát není z účasti výslovně vyloučen 

 Spolupráce, či snaha spolupracovat se subjekty ze zahraničí 

 Konsorcium o minimálním počtu tří na sobě nezávislých členů ze tří zemí 

 

 V případě SME Instrumentu může MSP žádat o dotaci samostatně. 

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje 

 mzdy  

 odpisy pořizovaného zařízení  

 materiál  

 cestovné  

 režie 25 % 

 

Podporované oblasti 

 bezpečnost 

 biotechnologie 

 doprava 

 energetika 

 ICT 

 nanotechnologie 

 pokročilá výroba a zpracování 

 pokročilé materiály 

 vesmír 

 zemědělství a potravinářství 

 zdraví 

 životní prostředí 

  

Případová studie 

Dánská výzkumná organizace iniciovala vznik nadnárodního konsorcia složeného z 3 

soukromých podniků a 3 výzkumných institucí ze 4 zemí EU. Důvod? Vyvinout nízkonákladové 

betonové formy, inovovat tvar formy a také její složení. 
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Role a úlohy výzkumných institucí v projektu: 

 výzkum složení betonové formy 

 projektování tvaru formy a výzkum/vývoj v oblasti mechanických vlastností produktu 

 robotika (návrh výrobních zařízení) 

Role a úlohy podniků: 

 design formy (český MSP),   

 navržení procesu výroby,  

 testování koncovým uživatelem (velký podnik) 

Náklady na tento projekt dosáhly takřka 7,5 mil. EUR, z čehož necelých 4,9 mil. EUR pocházelo 

z evropského grantu.  

Přínos pro český podnik: získání know-how, kontakty v zahraničí, finanční prostředky, prestiž. 
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