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PROGRAM POTENCIÁL 
 

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro 
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení 
nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo 
technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou 
součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo 
inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný 
předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.  
  
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM:  
Příjem registračních žádostí: předpoklad 9. 6. 2014 – 9. 7. 2014  
Příjem plných žádostí: předpoklad 9. 6. 2014 – 18. 8. 2014  
Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. 8. 2015 
 
PODPOROVANÉ AKTIVITY  
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení nebo 
zhodnocení strojů/zařízení pro zajištění aktivit tohoto centra a technické zhodnocení stávajících 
budov centra.  
Podpora je poskytována formou nevratné finanční dotace. Míra podpory dosahuje 45% pro malé 
podniky (do 50 zaměstnanců), 35% pro střední podniky (do 250 zaměstnanců) a 25% pro velké 
podniky (nad 250 zaměstnanců). 
Výše požadované dotace musí být v rozmezí 1-25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech je to 
1-50 mil. Kč 
  
ŽADATEL  

• Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované 
ekonomické činnosti dle kategorizace CZ – NACE  

• Žadatel typu „velký podnik“ musí doložit motivační účinek 

• Žadatel musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů a mít ke dni podání registrační 
žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě jdoucí účetní období.  

  
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  
1. Způsobilé investiční výdaje  
 

• Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení strojů a jiného zařízení, budov, pozemků, hardware a 
sítě, technické zhodnocení staveb (max. 20 % z celkových investičních výdajů)  

• Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení práv duševního vlastnictví a software  
 
2. Vybrané provozní náklady – v rámci de minimis podpory, pouze pro malý a střední podnik  
 

• služby poradců, expertů, studie,  

• mzdy, pojistné (absolventi)  
 
3. Náklady na publicitu spojenou s projektem 
 

Pro posouzení reálnosti a kompletní zpracování Vašeho projektu volejte 

602 242 483 nebo pište na vedl@edolo.cz 


