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Program OP TAK APLIKACE – první veřejná soutěž  

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií 
a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 
Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů 
konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti 
průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení 
modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. 

Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační 
výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty. 
Smyslem je zejména podporovat podniky a výzkumné organizace v rozvoji nevýrobních aktivit 
hodnotového řetězce. 

Maximální výše dotace 125 mil. Kč na projekt, minimální dotace je 2 mil. Kč.  

V rámci této výzvy není určena maximální míra intenzity podpory na projekt. 

Alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026. 

Kdo může dotace získat: 

 Uchazeč – koordinátor projektu - podniky (projekt řeší samostatně nebo ve 
spolupráci s dalšími účastníky projektu). Uchazeč musí být malý nebo střední podnik. 
Velký podnik může byt uchazeč pouze v případě účinné spolupráce s MSP. 

 Další účastníci projektu – podniky a výzkumné organizace  

MSP může v roli hlavního uchazeče, ale i dalšího partnera podat do této veřejné soutěže 
maximálně 3 návrhy, velký podnik ve všech rolích maximálně 2 návrhy. Výzkumná 
organizace nemá žádné omezení. 

Na co lze žádat dotaci: 

1. náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu;  
 
2. osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního 
technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu; Osobní náklady 
lze do projektu zahrnout pouze za předpokladu, že úvazky osob, zahrnutých do projektu 
mohou být maximálně 1,0 v součtu u všech subjektů zapojených do daného projektu. U 
výzkumných organizací je tato hranice 1,2 úvazku. 
 
3. náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů 
dlouhodobého hmotného movitého majetku, v nezbytném rozsahu a po dobu, kdy jsou 
využívány pro účely projektu;  
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4. náklady na materiál a komponenty;  
 
5. ostatní provozní náklady;  
 
6. paušální náklady (dodatečné režijní náklady) – 15 % výdajů z rozpočtové položky Mzdy a 
pojistné; 
 
7. odpisy – max. výše této rozpočtové položky je 20 % z celkových způsobilých výdajů. 

 Povinné přílohy projektové žádosti: 

 Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období 

 Vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se 
rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč. 

 Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi členy konsorcia v případě, že 
žadatelem je člen konsorcia 

 Podnikatelský záměr, tabulky rozpočtových položek 

 Čestná prohlášení dle zadávací dokumentace – především Čestné prohlášení, že žadatel 
nemá podanou aktivní žádost o podporu na obdobný projekt v programu TREND (šestá/ 
sedmá soutěž – aktuálně v hodnocení). V případě, že žadatel návrh projektu v programu 
TREND nemá, doloží pouze čestné prohlášení.  
V případě, že se žadatel s obdobným projektem hlásil I do programu TREND, je nutné tuto 
skutečnost do čestného prohlášení uvést, spolu s číslem projektu a jeho názvem. V tomto 
případě je nutné doložit, že jeho žádost do programu TREND byla zamítnuta / stažena.  
 

Maximální intenzita podpory pro jednotlivé kategorie činností a jednotlivé kategorie 
účastníků 

 

Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 85 % z celkových způsobilých výdajů 
výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace. 
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Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum 
nesmí překročit 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

V programu „APLIKACE“ mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně předpokládají 
dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků: 

 F – užitný nebo průmyslový vzor 
 G – prototyp, funkční vzorek 
 R – software 
 Z – poloprovoz, ověřená technologie 

Důležité termíny: 

Návrh projektu včetně povinných příloh se podává prostřednictvím informačního systému 
ISKP21+ do 31. 1. 2022 do 14:00 hod. 

Zveřejnění výsledků – ve výzvě není uvedeno datum, obvykle se hodnotilo průběžně po 
odeslání projektové žádosti. 

Zahájení projektu je možné po odeslání projektu.  

Ukončení projektu nejpozději do 31. 12. 2026. 

Více informací a vzory ke stažení naleznete ZDE 

Projekt musí být podán prostřednictvím informačního systému ISKP21+: 
https://iskp21.mssf.cz/ 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Markéta Pánková 
marketa.pankova@tul.cz 
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