
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK POTENCIÁL 
 

Cílem programu je podpora pro vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci aktivit v oblasti 

průmyslového výzkumu a vývoje. 

 
Alokace: 1,1 mld. Kč 
Příjem žádostí: 4. 9. 2020 – 23. 11. 2020 

Výše dotace v %: 50 % 
Výše dotace v Kč: 2 – 30 mil. Kč 

 

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. 

• Pro malé a střední podniky jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra. 

 
Způsobilé výdaje: 

• Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro 

vybavení centra pro VaV). 

• Dlouhodobý nehmotný majetek (software potřebný pro VaV, pořízení patentů, licencí a 

knowhow). 

• Vybrané provozní náklady (osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie) – 
pouze pro MSP. 

 
Podmínky programu: 

• Monitorovacím indikátorem (výstupem projektu), který je nutné splnit je počet nových, 

rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků 

• Hodnotí se finanční zdraví - rating nesmí být nižší než 5 bodů. 

• Cílovým územím je celá Česká republika, mimo území hl. m. Prahy. 

• Podporovány jsou projekty ve vybraných ekonomických odvětvích CZ-NACE. 

• Minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného pro účely zajištění aktivit 

projektu činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč 

• Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt. 

• Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení budov do výše 40 % celkových 

způsobilých investičních výdajů na projekt. 

• Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení pozemků do výše 10 % celkových 

způsobilých investičních výdajů na projekt. 

• Do způsobilých výdajů je možné zahrnout pouze mzdy vyplacené absolventům technických, 

nebo přírodovědných oborů provádějícím výzkumnou a vývojovou činnost v rámci projektu 

(zaměstnancem se rozumí osoba zaměstnaná v pracovně právním poměru k žadateli), včetně 

plateb sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, vázáno na výši mezd. 

Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace projektu. 


