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PotenciálDotace

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci 

výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s 

výzkumnými a vývojovými organizacemi.

• pro podniky (MSP i velké podniky) s jasně definovanou 

a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo 

chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj 

• projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy

• 

• 

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových 

center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový 

výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

• Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 2 - 150 milionů Kč.

• Míra podpory je stanovena na 50% pro všechny velikosti podniků. 

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu 

a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme 

½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po 

čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

• 

• 

• pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména 

 na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí

• nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb 

 projektantů

• obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou 

 publicitu    

• malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní 

 náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, poradenské služby, atd.)

•

•

•

•

Které výdaje je možné uplatňovat? (uznatelné náklady)

• musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje 

budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem) • 

Základní podmínka pro získání dotace?
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