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OP PIK – Potenciál – 3. Výzva
Cílem výzvy programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských
subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu
podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a realizace projektu
Vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí o dotaci:

11. 11. 2016
16. 1. 2017 – 17. 4. 2017

Systém sběru žádostí:

kolový (projekty se hodnotí najednou)

Model hodnocení:

jednokolový (podává se pouze Plná žádost)

Doba realizace projektu:

3 roky od data přijatelnosti (max. do 16. 1. 2020)

Plánovaná alokace:

1,3 mld. Kč (příjem předběžných žádostí bude
uzavřen při dosažení hranice 4,5 mld. Kč)

Kdo může žádat (způsobilý žadatel, příjemce podpory)
Všechny podniky bez ohledu na velikost – tzn. malé, střední i velké podniky
Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé
(definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé
zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o
fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací.
Projekt musí být realizován na území České republiky; mimo území hl.m. Prahy.
Žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty na jedno IČ.
Podnik musí mít uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období (bez možnosti
doložení 2-leté historie za mateřskou společnost).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)
Forma podpory jsou dotace
Výše dotace - 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace (mimo Prahu)
Min./max. výše dotace: 2,0 - 75 mil. Kč (150 mil. Kč v hospodářsky problémových
regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti)
Dotace se proplácí zpětně po dokončení projektu, lze i po etapách (tzv. etapizace
projektu).
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Na co lze získat podporu (podporované aktivity)
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.
U malých a středních podniků jsou podpořeny i vybrané provozní náklady centra.

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje)
Musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a
evidovaná po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu.
Dlouhodobý hmotný investiční majetek - nákup pozemků (max. 10% způsobilých
investičních výdajů), úpravy pozemků, odstranění staveb, inženýrské sítě a
komunikace ke stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace inženýrská činnost
ve výstavbě, technické zhodnocení staveb, novostavby (náklady na pořízení,
novostavbu a technické zhodnocení staveb mohou být nejvýše do 40 % celkových
způsobilých investičních výdajů), hardware a sítě, a ostatní stroje a zařízení
o V okamžiku schválení Plné žádosti musí Žadatel jednoznačně prokázat
vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt
realizován.
o Pořízení staveb/stavebních prací: výdaje pouze do úrovně hodnoty cen
stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná
žádost projektu.
o V případě pořízení nových strojů a zařízení jsou uznatelné výdaje pouze do
úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (pokud se nejedná o unikátní
technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
o Žadatel do velikosti MSP může nakoupit stroje, které již byly předmětem
odpisu (nejsou nové) a na tento nákup také žádat o dotaci (je to způsobilý
výdaj).
Pozn.: V rámci způsobilých výdajů projektu je možné nakupovat pozemky a stavby
pouze od třetích stran na základě znaleckého posudku (Řídící orgán zpracuje vlastní
oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace).
Dlouhodobý nehmotný investiční majetek - zejména pořízení patentů, operativních
nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, software apod.
- pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt
V případě VP se musí jednat o majetek nový (doposud neodepisovaný).
Způsobilé výdaje budou uznatelné max. do výše posudku, resp. ceny kupní, resp.
výše znaleckého posudku předloženého příjemcem nebo Řídícím orgánem, podle
toho, která hodnota bude nižší
Neinvestiční výdaje - jen pro MSP a do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. Jde
o služby poradců, expertů a studie, mzdy a pojistné po dobu realizace projektu (mzdy
budou vypláceny pouze absolventům provádějící výzkum a vývoj). Doložené doklady
o absolvování SŠ, SOU či VŠ nesmí být starší 2 let od data přijatelnosti projektu.
Náklady na publicitu spojenou s projektem - povinná publicita definovaná v
Pravidlech pro publicitu.
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Jaké výdaje nelze podpořit (nezpůsobilé výdaje a nepodporované aktivity)
Náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu (před datem podání
žádosti o dotaci), mimo náklady na stavební projektovou dokumentaci.
U velkých podniků (VP) - náklady na pořízení hmotného majetku, již odepisovaného a
staršího dvou let a náklady na pořízení již odepisovaného nehmotného majetku.
Prostá obnova majetku.
Výrobní aktivity.
DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

Podporované regiony – bodově budou zvýhodněny
hospodářsky problémové regiony - území obcí s rozšířenou působností: \
Bílina, Bílovec, Bohumín, Broumov, Bruntál, Bystřice nad Pernštejnem, Česká Třebová,
Český Těšín, Děčín, Frýdlant, Havířov, Hodonín, Cheb, Chomutov, Jeseník, Kadaň, Karviná,
Konice, Králíky, Kraslice, Kravaře, Krnov, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny,
Mikulov, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Nový Bor,
Odry, Orlová, Ostrava, Ostrov, Podbořany, Přerov, Rumburk, Rýmařov, Sokolov, Stříbro,
Svitavy, Šternberk, Šumperk, Tanvald, Teplice, Uničov, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky,
Varnsdorf, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vsetín, Zábřeh, Znojmo, Žatec
okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti:
Brno-město, Bruntál, Český Krumlov, Děčín, Hodonín, Chomutov, Jeseník, Karlovy Vary,
Karviná, Kladno, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Most,
Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Příbram, Semily, Sokolov, Šumperk,
Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo,
hospodářsky problémové regiony – tvoří území krajů:
Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj

Specifika a omezení
Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(musí být tvořena pouze způsobilými investičními výdaji v rámci Výzvy a dotace se na
ni vztahuje stejně, jako na ostatní způsobilé výdaje):
o

malé a střední podniky: 4 mil. Kč

o

velké podniky: 10 mil. Kč.

Materiálním výstupem výzkumně-inovační kapacity mohou být pouze prototypy, které
následně podstoupí prototypové zkoušky (bude proveden detailní záznam a
vyhodnocení). V případě prodeje budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního
vzorku za cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady.
Příjemce dotace je povinen vést časovou evidenci využití pořizovaných technologií
pro účely Výzkumu a vývoje (VaV).
Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve Výzvě k jeho
předložení.
Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu11
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Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný
závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která
událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání
povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je
pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou.

Co je potřeba doložit při podání Žádosti o dotaci a vydání Rozhodnutí
Při podání žádosti o dotaci:
Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně
Přílohy k účetní závěrce.
Formulář finančního a nefinančního zdraví.
Podnikatelský záměr dle povinné osnovy.
Dokumentace prokazující vlastnická práva k nemovitostem, kde bude projekt
realizován
o V případě, že nemovitost nebo pozemek je již ve vlastnictví Žadatele - výpis
z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy (ne starší 3 měsíců)
o V případě pořízení pozemků nebo budov musí žadatel předložit kupní smlouvu
nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a prokázat, že nemovitost patří
prodávajícímu, a to dodáním výpisu z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců).
o V případě nájmu pozemků nebo budov – nájemní smlouva nebo smlouva o
smlouvě budoucí nájemní (nájemní smlouva minimálně po dobu realizace a
udržitelnosti projektu).
o V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy – výpis z katastru
nemovitostí prokazující vlastnické právo k pozemku, na kterém bude výstavby
uskutečněna, popř. kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní
pozemku, na kterém má být stavba uskutečněna, příp. výpis z katastru
nemovitostí prokazující 100% vlastnictví pozemku mateřskou společností
Příjemce.
o V případě technického zhodnocení pronajaté budovy – souhlas pronajímatele
s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy či její části (formou
dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné nájemní smlouvy).
o Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru
(např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externí
financování projektu – vždy, pokud je relevantní).
o Dokument o provedeném průzkumu VaV kapacit, ze kterého bude patrné, zda
v okolí (NUTS II s místem realizace projektu) existuje/neexistuje obdobná
kapacita. V případě, že obdobná VaV kapacita existuje, uvést řádné odůvodnění,
proč tato kapacita nemůže být využita pro daný projekt.
Při vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které
vyžaduje územní a stavební řízení – územní rozhodnutí s vyznačením právní moci
nebo územní souhlas, případně účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
rozhodnutí a zároveň stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinná
veřejnoprávní smlouva nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem nahrazující
stavební povolení nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby.
V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to,
zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží Příjemce dotace vyjádření
příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt.
Údaje o spojených podnicích, aktuální vnitřní účetní směrnici Příjemce.
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Přehled podporovaných CZ-NACE:
SEKCE C - Zpracovatelský průmysl 19)
10 Výroba potravinářských výrobků 20)
13 Výroba textilií 2)
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů21
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků2 (biolíh aj.),
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2)
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j.n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
SEKCE E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami,
odpady, sanacemi
38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
SEKCE J - Informační a komunikační činnosti (možné pouze jako vedlejší
výstup projektu)
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
SEKCE M – Profesní, vědecké a technické činnosti (možné pouze jako vedlejší
výstup projektu)
71.2 Technické zkoušky a analýzy
SEKCE S – Ostatní činnosti (možné pouze jako vedlejší výstup projektu)
95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
Vysvětlivky:
19

pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné
zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES
21
s výjimkou třídy 19.1 tohoto oddílu - Výroba koksárenských produktů
20

Pozn.: Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících
odvětví: výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 3 této Výzvy,
dále zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).
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