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Prostředky na financování výzkumu a vývoje poskytuje 

stát ve dvou základních formách, a to jako účelové 

nebo institucionální financování. 

A. Účelové financování 

Podstatou účelového financování je poskytnutí 

finančních prostředků na předem schválený účel. V 

souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací 

České republiky jsou příslušnou institucí (GA ČR, TA 

ČR, ministerstva) vypsány veřejné soutěže, veřejné 

zakázky a dotační tituly, na které reagují subjekty 

zabývající se vědou a výzkumem, návrhem řešení nebo 

projekty. Pokud vypsané zakázky mají podobu grantů – 

mluvíme o grantovém financování.   
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B. Institucionální financování  

Prostředky institucionální podpory jsou určené ke krytí 

výdajů konkrétních výzkumných institucí na jejich 

výzkumnou činnost. Institucionální podpora je určena k 

dlouhodobému koncepčnímu rozvoji výzkumných 

organizací. Institucionální podpora je určena především 

Akademii věd České republiky a jejím ústavům, MŠMT 

a dalším „výzkumným organizacím“ podle dosažených 

výsledků.  

Instituce zahrnuté do institucionální formy podpory mají 

výdaje na svoji výzkumnou činnost vždy ještě doplněny 

o finanční podporu účelovou. 
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Rada pro výzkum, vývoj a inovace  

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) přestává být 

podle nové legislativy pouze poradním orgánem, ale stává se 

odpovědná za konkrétní úkoly v oblasti vědy a výzkumu. Rada má 

v současné době 17 členů – 8 členů základního výzkumu, 8 členů 

aplikovaného výzkumu a předsedu Rady.  

 

Úkolem Rady je stanovení priorit ve vědě a výzkumu, posuzování 

návrhů programů pro vědu a výzkum, hodnocení výsledků, 

navrhování výdajů a příprava zákonů a dalších právních předpisů 

pro oblast vědy a výzkumu (k těmto úkolům slouží jednotlivé 

odborné komise Rady).   Rada se přímo nepodílí na financování 

výzkumu, ale je odpovědná za přípravu národní politiky v oblasti 

vědy, výzkumu a inovací a připravuje strategický rámec pro 

financování VaVaI.  
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Grantová Agentura ČR (GAČR) 

GA ČR je organizační složkou státu. Její činnost zahrnuje 

hodnocení a výběr návrhů projektů, poskytování účelové podpory v 

souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. Předsedu 

GAČR jmenuje na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda 

ČR. Výkonným orgánem je předsednictvo, které má 5 členů. GA 

ČR poskytuje účelovou podporu ze samostatné kapitoly SR ČR na 

grantové projekty v oblasti základního výzkumu, jejichž cíle a 

způsoby řešení stanovuje uchazeč. Návrhy projektů pro rok 2012 

bylo možné podat v těchto oborech základního výzkumu 

uvedených ve Statutu GA ČR:  

•lékařské a biologické vědy,  

•společenské a humanitní vědy,  

•technické vědy,  

•vědy o neživé přírodě,  

•zemědělské a biologicko - environmentální vědy. 
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Příklad úspěšného projektu GAČR: 

Název projektu: Blízké pole anténních soustav 

Výsledky: Grantový projekt Blízké pole anténních soustav byl zaměřen na 

výzkum nových metod analýzy rozložení elektromagnetického pole v 

blízkém okolí anténních soustav s důrazem na zvýšenou efektivitu a lepší 

přesnost. Za nejvýznamnější výsledky lze považovat vyvinutí efektivních 

postupů rekonstrukce rozložení fází elektromagnetického pole z výsledků 

měření amplitud na dvou plochách v blízké oblasti záření využitím 

kombinace globální a lokální optimalizace. Dále je třeba zmínit využití 

kompresních metod pro snížení počtu neznámých veličin a výpočtové 

náročnosti rekonstrukce pole z výsledků bezfázových měření, vymezení 

hranic oblastí s danou hodnotou intenzity pole a výkonové hustoty záření v 

blízkém okolí antény. V neposlední řadě lze uvést srovnání výsledků 

postupů nevyžadujících znalost fází měřených veličin s výsledky 

standardních postupů. Lze tedy říci, že projekt přispěl k zefektivnění metod 

rekonstrukce elektromagnetického pole v blízkém okolí anténních soustav. 
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Technologická agentura ČR (TAČR) 

Vznikla v roce 2009 pro podporu aplikovaného 

výzkumu. Organizace funguje jako organizační složka 

státu (spadá pod RVVI), která zabezpečuje činnosti 

podle Statutu TAČR.  

Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a 

implementovat programy aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke 

zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému 

růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora 

spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a 

podnikatelskou sférou.  



Národní zdroje - Orgány a instituce ve VaV v ČR 

 

 
 

 

TAČR – program ALFA 

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje  v následujících oblastech 

(podprogramech):  

• Progresivní technologie, materiály a systémy, 

• Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, 

• Udržitelný rozvoj dopravy. 

 

Program je koncipován na šestileté období (2011-2016), během 

něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. První výzva do 

veřejné soutěže byla vyhlášena 24. 3. 2010, druhá výzva 

20.7.2011, poslední výzva bude vyhlášena do konce května 2012. 

Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 

24 měsíců, maximální pak na 72 měsíců.  
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TAČR – program ALFA 

Poskytovatelem podpory je TA ČR, přičemž příjemci podpory musí prokázat 

schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků ve výši minimálně 20% 

nákladů projektu. Výše podpory se zároveň liší dle typu uchazeče a typu 

prováděného výzkumu (např. malé podniky provádějící aplikovaný výzkum mohou 

získat vyšší míru podpory než velké podniky provádějící experimentální vývoj).  

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty 

(právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou 

zejména podporovány jejich společné projekty. V  programu ALFA mohou být 

podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení 

alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o 

výsledcích: 

• patent, 

• poloprovoz, ověřená technologie, 

• výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor, 

• technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek, 

• certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem, software. 

 

http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/ 
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TAČR – program Centra kompetence 

Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center 

výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním 

potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. 

Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. V návaznosti 

na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program 

usiluje o stimulaci spolupráce podniků a výzkumných organizací k vytvoření 

strategických partnerství, posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a 

inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků (zejména 

začínajících výzkumníků). Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků 

v praxi. 

 

Délka trvání programu je 8 let (2012–2019) s termíny vyhlášení tří dvoustupňových 

veřejných soutěží v letech 2011 (vyhlášena 29. 6. 2011, uzávěrka prvního stupně 

příjmu žádostí byla 10. 8. 2011), 2013 a 2015. Celkově by mělo být v rámci 

programu Centra kompetence rozděleno 6 016 mil. Kč. Lze očekávat, že v rámci 

celého programu bude podpořeno přibližně 35 center s průměrným počtem 5 

partnerů na jedno centrum, z toho minimálně 3 podniky a 1 výzkumná organizace.  
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TAČR – program Centra kompetence 

Příjemci podpory na projekt podle zákona a Rámce mohou být: 

• Podniky – právnické i fyzické osoby, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími 

účastníky, z nichž musí být nejméně dva nezávislé podniky a jedna výzkumná 

organizace, 

• Výzkumné organizace – právnické osoby, které řeší projekt ve spolupráci s 

dalšími účastníky, z nichž musí být nejméně tři nezávislé podniky, 

• Podnik nebo výzkumná organizace založená společně nejméně třemi 

nezávislými podniky a nejméně jednou výzkumnou organizací. 

Příjemci a další účastníci musí společně formulovat dlouhodobou strategickou 

výzkumnou agendu (na 6 – 10 let), kde budou stanoveny společné výzkumné cíle s 

prokázaným přínosem pro rozvoj zkoumané oblasti a  pro uplatnění výsledků VaV v 

inovacích 

Míra podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude 

vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka 

samostatně podle Rámce. 

Bez ohledu na typ příjemce je maximální míra podpory na jeden projekt 70 % 

celkových uznaných nákladů. 
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TAČR – program Centra kompetence 

V tomto programu mohou být podporovány pouze projekty, které 

odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho nového 

výsledku VaV: 

• patent, 

• poloprovoz, ověřená technologie, 

• výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor, 

• technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, 

• certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map 

s odborným obsahem, 

• software. 

 

http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/centra-kompetence/ 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - zajišťuje 

účelovou podporu aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje z oblasti průmyslové výroby. 

Každý z podporovaných projektů musí dosáhnout 

alespoň jednoho z výsledků  výzkumu: patent, 

poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, 

průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, uplatněná 

certifikovaná metodika, software. Dále zajišťuje 

institucionální podporu vyjmenovaných institucí a 

podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti 

průmyslového výzkumu. 
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MPO – program TIP  

Program financovaný z rozpočtu MPO pro podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje. Tento program běží po období 

let 2009 až 2017, celková alokace dosahuje 11,2 mld. Kč. 

Program TIP je zaměřen na následující oblasti podpory:  

•Nové materiály a výrobky – nové konkurenceschopné 

materiály a materiály dosud neznámých vlastností, vývoj 

nových nebo zlepšených výrobků a zařízení, 

•Nové progresivní technologie - vývoj nových progresivních 

technologií, zvýšení přesnosti, kvality, hospodárnosti a 

bezpečnosti výroby,  

•Nové informační systémy – optimální řízení výrobního 

procesu, informace o průběhu technologických operací, 

informace o produktu a jeho použití, informace 

vyhodnocující technologický proces. 
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MPO – program TIP 

Příjem žádostí do programu na roky 2010 až 2014 se provádí formou 

Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích každoročně vždy v 

předcházejícím roce (vždy na jaře daného roku, dle neformálních informací 

byla v roce 2011 poslední výzva, na další nejsou finanční prostředky). 

Ukončení řešení všech projektů je určeno na rok 2017 s tím, že se doba 

řešení jednotlivých projektů předpokládá v trvání do čtyř let (48 měsíců), 

přičemž řešení musí být započato v roce, na který byla vyhlášena Veřejná 

soutěž. 

 

Podpora je poskytována jako účelová podílová dotace na programový 

projekt. Výše podílu podpory z celkových uznaných nákladů potřebných na 

vyřešení daného projektu bude stanovena podle Rámce Společenství pro 

státní podporu VaVaI (2006/C 323/01). Projekty z oblasti základního 

výzkumu a aplikovaného výzkumu se stoprocentní podporou podle Rámce 

nebudou podporovány. Základní výzkum a aplikovaný výzkum 

podporovaný 100 % ze státního rozpočtu nesmí být ani částí jednotlivých 

programových projektů. 
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TIP - Příjemci podpory mohou být: 

• podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby - z oblasti průmyslové 

výroby, včetně malých a středních podniků, které řeší projekt samy 

vlastními zaměstnanci nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu a 

prokážou schopnost projekt kofinancovat z vlastních nebo jiných 

neveřejných prostředků, 

• výzkumné organizace, výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce a 

školy mohou obdržet podporu jako příjemci v tomto programu pouze v 

případě, když prokazatelně doloží zdroje spolufinancování uznaných 

nákladů na projekt z vlastních či jiných neveřejných prostředků. 

• podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby - působící v oblasti 

průmyslové výroby, včetně malých a středních podniků, i výzkumné 

organizace, výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce a školy se 

mohou účastnit řešení projektů jako další účastníci projektu bez 

omezení. 

Jestliže se předpokládá spolupráce na řešení projektu, musí být doložena 

právně platnou smlouvou o spolupráci nebo smlouvou o smlouvě budoucí 

na řešení tohoto projektu. 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/ 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – zajišťuje 

mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a účelovou podporu 

specifického výzkumu veřejných vysokých škol. 

  

Klíčovým programem MŠMT pro podporu mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji je program KONTAKT.  

Oblast podpory 1 - podpora dvoustranných projektů 

vědeckotechnické spolupráce 

Platí pro země: USA, Ruská federace, Jižní Korea, Japonsko, Čínská 

lidová republika 

Obecná pravidla programu: 

Témata výzkumu: nejsou omezena 

Kdo se může účastnit: právnické i fyzické osoby 

Co je hrazeno: náklady na mobilitu i vlastní náklady na výzkum 

Délka projektu: max. 2 roky 

Nejbližší výzva bude otevřena: jaro – léto 2012 

Dvoukolové výběrové řízení 
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MŠMT – program Kontakt 

Oblast podpory 2 - podpora mobility a navazování 

výzkumných kontaktů 

Platí pro země: Rakousko, Francie, Slovensko, Polsko, Maďarsko, 

Slovinsko, Tchaj-wan, Argentina 

Obecná pravidla podpory: 

Kdo může žádat: akademické a výzkumné organizace, příp. MSP  

Co program hradí: pouze pobytové náklady, příp. dopravu 

Délka projektu: 1-2 roky 

Typická výše podpory: 50-80 tis. Kč za rok 

Kdy bude otevřena další výzva: jaro 2012 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1/program-kontakt-ii-lh-1 
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MŠMT - Dohody o bilaterální vědecko-technické spolupráci 

Kromě programu Kontakt má ČR uzavřeno několik mezivládních dohod o 

dvoustranné spolupráci ve výzkumu a vývoji.  

 

Izrael (Program GESHER) 

Témata: aplikovaný výzkum a experimentální vývoj – ICT, čisté 

technologie, biotechnologie, agrotechnologie, nové materiály, pokročilé 

strojírenství a robotika… 

Kdo se může zapojit: VŠ, výzkumné organizace, MSP… 

Co program hradí: osobní i výzkumné náklady ve výši do 4 mil. Kč / rok 

Délka podpory: max. 3 roky 

Výzva pro rok 2012 byla vyhlášena, termín pro podávání projektů byl do 

20.1.2012, další výzva bude vyhlášena na podzim tohoto roku 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/izrael 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/izrael
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MŠMT – další dohody o bilaterální vědecko-technické spolupráci 

 

Spolupráce ČR – USA 

• Science and Technology Policy Fellowships  

• Women´s International Science Collaboration (WISC) Program 

• U.S. Department of Defence –DARPA 

• U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 

• The National Institutes of Health (NIH) 

• US – evropská spolupráce v materiálovém výzkumu 

• Fullbrightova komise 

• Programy National Science Foundation (NSF) 

• Spolupráce v oblasti základních věd a inženýrství (COBASE) 

• Česko – americká spolupráce v rámci mezivládní dohody o VTS mezi 

ČR a USA (program KONTAKT) 
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MŠMT – další dohody o bilaterální vědecko-technické spolupráci 

 

Belgie (Vlámsko a Valonsko): 

Téma: výměna zkušeností v podnikání MSP a zavádění nových 

technologií 

Kdo se může zapojit: právnické a fyzické osoby bez omezení 

Co program hradí: náklady na mobilitu a 50% výzkumných nákladů 

 

Německo – Program BMBF mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a 

výzkumu pro země střední a východní Evropy 

Témata: nové technologie, life science, energetika, udržitelná ekologie a 

základní výzkum 

Kdo se může zapojit: VŠ, výzkumné organizace, vítány jsou MSP 

Co program hradí: mobilitu a náklady na pilotní výzkum 

Pozn. Program předpokládá pozdější zapojení týmu do 7. RP nebo 

EUREKA. 

Výzva: do konce května 2012 
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A další instituce …..  

• Ministerstvo zemědělství (Mze) – zajišťuje podporu 

zemědělského aplikovaného výzkumu 

• Ministerstvo zdravotnictví (MZ) – zajišťuje podporu 

zdravotnického aplikovaného výzkumu 

• Ministerstvo vnitra (MV) – zajišťuje podporu 

bezpečnostního aplikovaného výzkumu 

• Ministerstvo kultury (MK) – aplikovaný výzkum 

národní a kulturní identity 

• Ministerstvo obrany (MO) – zajišťuje obranný 

aplikovaný výzkum 
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• Jaký je rozdíl mezi institucionální a účelovou formou 

financování VaV? 

• Jste firma vyrábějící dopravní kontejnery pro 

kombinovanou silniční a železniční dopravu. 

Plánujete vývoj nového typu kontejneru, který bude 

oproti dosavadním typům lehčí, bude vyroben z 

recyklovatelných materiálů, nová technologie závěsů 

umožní rychlejší a jednodušší manipulaci a jeho 

pohyb bude identifikovatelný pomocí technologie 

RFID. Zvolte pro tento projekt vhodný program 

financovaný z prostředků státního rozpočtu ČR.   

• Které instituce podporují experimentální vývoj 

v oblasti průmyslové výroby? 
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Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřený na podporu 

rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a 

vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících 

firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a 

obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb 

pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými 

institucemi. 

  

O podporu mohou žádat: podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné 

instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, 

fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané 

organizace, CzechInvest, CzechTrade a další. Řídícím orgánem operačního 

programu podnikání a inovace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, realizaci 

programu má po výkonné stránce na starosti agentura CzechInvest. 

  

K podpoře výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v MSP jsou určeny 

následující dílčí programy OPPI – Potenciál, Inovace a Spolupráce. 
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Žadatelé: Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku. 

Forma a výše podpory: 

• Dotace na způsobilé výdaje činí 1 – 100 mil. Kč. 

• V regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak v regionech s 

vyšší mírou nezaměstnanosti, je dotace poskytována ve výši 1 – 200 mil 

Kč. 

• Dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou 

platnou pro období 2007-2013. Dotace na vymezené provozní náklady 

se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013, a to do výše 

dle pravidla „de minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR (pouze pro 

malý a střední podnik). 

V rámci programu Potenciál - Výzva III  je umožněno čerpat podporu ve 

výši max. 500 000 EUR z tzv. Dočasného rámce, a to malým a středním 

podnikům splňujícím jednu z následujících dvou podmínek: 

• Způsobilé investiční výdaje v rámci projektu jsou minimálně 30 mil. Kč 

nebo 

• Příjemce dotace se účastní projektu v rámci iniciativy ERA-NET / 

EraSME a tento fakt potvrdí předložením schválené žádosti. 

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
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Podporované aktivity: 

• Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného 

na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud 

existuje předpoklad jejich využití ve výrobě + samotné výzkumné 

a vývojové aktivity (až do fáze prototypu, modelu či demoverze) 

• Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v 

odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 

71.2, S 95.1 CZ-NACE 

 

Poslední výzva III – příjem RŽ ukončen k 30. 9. 2011, měla by 

být ještě jedna výzva 

 

http://www.czechinvest.org/potencial 

http://www.czechinvest.org/potencial
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Žadatelé:  

• malý a střední podnik, velký podnik 

• podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období 

Podporované aktivity: 

a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb 

b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 

služeb 

Forma a výše podpory: 

• dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč pro a), b) 

• dotace ve výši 1 – 100 mil Kč pro a), b) realizovaných v regionech se 

soustředěnou podporou státu* 

• procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 

2007-2013 

Výzva IV – prodloužení: k 20. 1. 2012 ukončen příjem RŽ, příjem PŽ 

ukončen k 29. 2. 2012.  

 

http://www.czechinvest.org/inovace 

http://www.czechinvest.org/definice-msp
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
http://www.czechinvest.org/inovace
http://www.czechinvest.org/inovace
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Oprávnění žadatelé: 

• Malé a střední podniky 

• Fyzické osoby 

• Veřejné výzkumné instituce 

• Vysoké školy 

Forma a výše podpory: 

• dotace do výše 1mil. Kč 

• 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby 

• 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a 

veřejnými výzkumnými institucemi 

• 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce 

Podporované aktivity: 

• získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů 

a ochranných známek (pouze v zahraničí) 

Výzva II – prodloužení: příjem RŽ do 30. 9. 2012, PŽ do 4. 1. 2013 

http://www.czechinvest.org/inovace 

http://www.czechinvest.org/inovace
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Oprávnění žadatelé: 

• občanské sdružení 

• zájmové sdružení právnických osob 

Forma a výše podpory: 

• podpora je poskytována dle pravidla de minimis 

• pro jeden projekt je dle pravidla de minimis možnost vyčerpat podporu ve 

výši 200 000 EUR 

Podporované aktivity: 

• podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě 

osobních a provozních nákladů 

• aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v 

oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro 

podnikatelskou sféru 

• vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace 

• zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských 

technologických platforem 

• iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře 

Momentálně běží výzva II – prodloužení, příjem registračních žádostí byl 

do 15.5.2012, příjem plných žádostí je do 31.8.2012.  

http://www.czechinvest.org/spoluprace 

http://www.czechinvest.org/spoluprace
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Oprávnění žadatelé: 

• příjemcem podpory může být pouze klastr 

• klastr může mít právní formu občanské sdružení, zájmové sdružení právnických 

osob, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo 

Forma a výše podpory: 

• Část uznatelných nákladů dle regionální mapy 

• Část uznatelných nákladů dle de minimis 

• Dotace max. 60 % z celkových uznatelných nákladů 

Podporované aktivity: 

• infrastruktura pro průmyslový výzkum 

• projekty kolektivního výzkumu 

• internacionalizace klastru 

• aktivity vedoucí k rozšíření klastru, rozvoj lidských zdrojů, marketing, propagace 

klastru, 

• networking, mezioborová spolupráce, sdílení a transfer znalostí 

• provoz klastru 

Výzva II – pokračování: příjem RŽ do 30. 3. 2012, PŽ do 29. 6. 2012 

http://www.czechinvest.org/spoluprace 

http://www.czechinvest.org/spoluprace
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Oprávnění žadatelé: 

• v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro 

transfer technologií: podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní 

samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a 

ostatní vzdělávací instituce, stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, 

podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií 

• sítě business angels - podnikatelské subjekty 

Forma a výše podpory: 

• Dotace ve výši 5 – 400 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce, 1 – 30 mil. 

Kč pro projekty bez stavebních prací, až 75 % uznatelných nákladů 

Podporované aktivity: 

• zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a 

center pro transfer technologií 

• podpora sítí business angels 

Výzva II – pokračování: Příjem RŽ ukončen k 30.9.11, u PŽ k 15.3.12, není jisté, 

zda bude další výzva do konce současného programovacího období 

http://www.czechinvest.org/prosperita 

http://www.czechinvest.org/prosperita
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Další program, který je určen pro financování vědy a výzkumu je 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), 

zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního 

potenciálu ČR prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí 

a jejich spolupráce s podnikatelským sektorem. 

  

Program podporuje vybavení výzkumných pracovišť, budování 

nových center výzkumu a vývoje a zvyšování kapacity terciálního 

vzdělávání. O podporu mohou požádat: veřejné a státní vysoké 

školy provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce, 

výzkumné ústavy, právnické osoby, a další. Řídícím orgánem 

operačního programu je MŠMT. Program má 4 hlavní prioritní osy. 
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Prioritní osa 1 - Evropská centra excelence: do oblasti podpory 

spadá např. rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV, příp. ekonomicky 

odůvodněná výstavba nových kapacit včetně nezbytné projektové 

dokumentace, pořízení přístrojového, laboratorního a informačního 

vybavení a infrastruktury pro výzkum, technologický rozvoj, projekty 

špičkového VaV s relevancí pro trh a socioekonomický rozvoj ČR 

ve formě start-up grantu, které umožní plynulý náběh a fungování 

nové infrastruktury atd. 

 

Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra: do oblasti podpory spadá 

např. vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť VaV 

zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení jejich spolupráce s 

aplikační sférou (podniky, nemocnice atp.) dle potřeb regionu. 
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Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV: do oblasti podpory spadá např. podpora 

komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích, zejména financováním etapy od 

poznatků VaV do fáze následného komerčního využití (proof of concept stage) a podporou 

systému komercializace a ochrany duševního vlastnictví, včetně vzniku a rozvoje center pro 

transfer technologií při výzkumných organizacích apod. 

 

Výzva 6.3 Pre-seed aktivity - hlavním cílem výzvy je podpořit komercializaci nadějných 

výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a 

veřejných výzkumných institucích. Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro 

následné uvedení výrobku na trh, příp. i výrobu prototypu, modelu apod. Oprávnění žadatelé 

veřejné i soukromé VŠ a výzkumné organizace. Tři kola výzev, první skončilo 16. 4. 2012 (380 

mil. Kč), další dvě kola tento a příští rok, alokace na všechny 3 kola 1 mld. Kč.  

  

Prioritní osa 4  - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s 

přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity: do oblasti 

podpory spadá např. investice do infrastruktury pro výzkum spojenou s VaV na vysokých 

školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů, učeben výukových 

laboratoří, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (budov a zařízení), modernizace a rozšíření 

informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a vzdělávaní apod. 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
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Příklady podpořených projektů v MSK 

1. Projekt centra excelence IT4Innovations 

Cílem tohoto projektu je vytvořit v Moravskoslezském kraji unikátní 

infrastrukturu pro výzkum informačních technologií. Takováto infrastruktura 

umožní reagovat na stále sofistikovanější požadavky veřejné sféry 

i korporací vyžadující řešení založená na bázi informačních technologií, 

včetně náročných výpočtů a simulací realizovatelných pouze na výkonných 

superpočítačích. Vybudované centrum excelence IT4Innovations bude 

v České republice představovat největší koncentraci výzkumného 

potenciálu v oblasti informatiky a výpočetní matematiky. 

Projekt IT4Innovations počítá s velmi širokým využitím výzkumných 

kapacit pro aplikační účely. S cílem předcházet/redukovat negativní 

dopady krizových situací způsobených přírodními jevy (povodně apod.) 

budou vyvíjeny nástroje umožňující jejich modelování a simulace, 

strojírenské společnosti budou moci využívat kapacity centra mj. pro 

výpočty tvarových optimalizací vyráběných produktů, v oblasti biomedicíny 

se budou rozvíjet aplikace vestavěných systémů s operačními systémy pro 

řízení v reálném čase atd. 
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Nositel projektu: Konsorcium pěti partnerů: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská 

univerzita v Opavě, Ústav geoniky AV ČR, Vysoké učení technické 

v Brně 

Náklady projektu: cca 1,83 mld. Kč 

Doba přípravy a realizace projektu: 2010 - 2015 

Vedoucí projektu: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB-

Technické univerzity Ostrava 

Kontakt: ivo.vondrak@vsb.cz 

Manažer projektu: Mgr. Martin Duda, ředitel Centra projektové 

podpory, VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Kontakt: martin.duda@vsb.cz 

Další informace: www.it4i.eu 
 

mailto:ivo.vondrak@vsb.cz
mailto:martin.duda@vsb.cz
http://www.it4i.eu/
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2. Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 

(RMTVC) 

Cílem projektu je vybudování výzkumné infrastruktury laboratoří 

a vědeckovýzkumných týmů, které budou vyvíjet, připravovat 

a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologií jejich 

přípravy pro aplikační sféru. 

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Partner projektu: Materiálový a metalurgický výzkum, s. r. o. 

Náklady projektu: 680 mil. Kč 

Termín realizace: 2010 – 2013 budování infrastruktury, 2013 – 

2018 plný provoz centra 

Vedoucí projektu: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. 

Kontakt: miroslav.kursa@vsb.cz 
 

mailto:miroslav.kursa@vsb.cz
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3. Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF) 

Hlavním cílem projektu je výzkum a transfer nejlepších dostupných 

technologií v oblasti malých a středních zdrojů určených k vytápění 

a ke kogeneraci. Přístup k inovacím bude využíván zejména 

výrobci těchto zařízení v Moravskoslezském kraji pro zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti. Aplikace výsledků řešení projektu se kladně 

projeví na zlepšení stavu ovzduší a efektivity využívání 

energetických zdrojů. 

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Náklady projektu: 171 mil. Kč 

Termín realizace: 2010 – 2013 

Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek 

Kontakt: tadeas.ochodek@vsb.cz 

mailto:tadeas.ochodek@vsb.cz
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4. Institut čistých technologií těžby a užití energetických 

surovin (ICT) 

Základním cílem projektu je vytvoření institutu (centra), které se 

bude věnovat komplexně výzkumu jevů a procesů těžby a užití 

energetických surovin při dodržení tří základních pilířů udržitelného 

rozvoje a v kontextu maximální surovinové soběstačnosti, jež se 

stává základní prioritou každé země EU. 

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Partner projektu: Ústav geoniky AV ČR 

Náklady projektu: 339 mil. Kč 

Termín realizace: 2010 - 2013 

Vedoucí projektu: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c. 

Kontakt: vladimir.slivka@vsb.cz 

mailto:vladimir.slivka@vsb.cz
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5. Institut environmentálních technologií (IET) 

Cílem projektu je vybudování regionálního výzkumného 

a vývojového centra pro oblast environmentálních technologií. 

Významnou součástí činnosti Institutu bude výchova nových 

vědeckých pracovníků v rámci interního studia v souvisejících 

doktorských studijních oborech na VŠB-Technické univerzitě 

Ostrava a Ostravské univerzitě a v rámci přímé účasti doktorandů 

na řešení konkrétních projektů a problémů aplikovaného 

a průmyslového výzkumu. 

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Náklady projektu: 257 mil. Kč 

Termín realizace: 2010 - 2013 

Vedoucí projektu: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. 

Kontakt: karel.obroucka@vsb.cz 

mailto:karel.obroucka@vsb.cz
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6. Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie 

(ENET) 

Hlavním cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj 

technologií a zařízení v oblasti využívání všech druhů energie, tj. 

jak odpadní energie z průmyslových zdrojů, tak energie z odpadů 

nebo biomasy, při současném zajištění spolehlivosti a bezpečnosti 

dodávek a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

Nositel projektu: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Náklady projektu: 385 mil. Kč 

Termín realizace: 2010 - 2014 

Vedoucí projektu: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. 

Kontakt: tomas.cermak@vsb.cz 

mailto:tomas.cermak@vsb.cz
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Příklady dalších projektů podpořených z OPVaVpI 

 

NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) – Projekt 

Vysokého učení technického v Brně, který je zaměřen na výzkum v 

oblastech energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, 

mechatroniky, včetně aplikací v oblastech obrábění, letecké a 

automobilové techniky, moderních způsobů navrhování strojních 

soustav a zkušebnictví, pokročilých kovových materiálů. 

 

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – 

Projekt Technické Univerzity v Liberci, který je zaměřen na 

prohloubení výzkumu v oblasti materiálového výzkumu 

(nanotechnologie), pokročilého strojírenství (zejména 

mechatronické systémy) a nových pohonných jednotek. 
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Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve 

veterinární medicíně – Projekt je zaměřen na využití nástrojů 

molekulární biologie k získání nových poznatků v oborech imunologie, 

virologie a bakteriologie. Nové poznatky budou využity při vývoji 

nových vakcín na ochranu zdraví zvířat, přípravě diagnostických 

souprav pro detekci patogenních mikroorganismů nebo získání nových 

údajů pro přípravu směrnic a opatření orgánů státní správy. To v 

souhrnu umožní dlouhodobý udržitelný rozvoj v zemědělství 

a biotechnologickém průmyslu a přispěje tak ke zvýšení 

konkurenceschopnosti českých producentů. 

 

Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a 

nanotechnologií – Projekt Ústavu přístrojové techniky AVČR, který je 

zaměřen na výzkum technologií využívajících metod elektronové 

mikroskopie a litografie, magnetické rezonance, laserové 

interferometrie a spektroskopie, svařování elektronovým a laserovým 

paprskem, magnetronového naprašování a vývoj nových 

diagnostických metod v medicíně. 



Zdroje  EU – Strukturální fondy - OP Přeshraniční 
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Pro podnikatelské subjekty provozující podnikatelskou činnost na 

území Moravskoslezského kraje jsou relevantní tyto programy: 

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polsko 2007 – 2013 a Operační program Přeshraniční spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.  

Tyto programy podporují bilaterální spolupráci subjektů soukromého 

(podniky, klastrové organizace) a veřejného sektoru (obce, města, 

kraje, vzdělávací instituce, složky integrovaného záchranného 

systému, apod.) v široké škále oblastí – vzdělávání, doprava, kulturní 

akce, ochrana životního prostřední, obchodní a hospodářská 

spolupráce i podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.  

Poslední výzvy pro předkládání žádostí o dotace skončily dne 15. 6. 

2011 (Operační program Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko) a 31. 

10. 2011 (Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika).  

www.cz-pl.eu, www.sk-cz.eu  

 

http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/
http://www.sk-cz.eu/
http://www.sk-cz.eu/
http://www.sk-cz.eu/
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Operační program Nadnárodní spolupráce (OP Central Europe) se 

zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány, institucemi s charakterem 

veřejných orgánů a soukromými subjekty s cílem výměny a přenosu 

zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního 

prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Řídícím orgánem OPNS 

je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je 

Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

  

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro 

vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a 

objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí 

podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo 

vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím. Žádat mohou 

Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům 

a soukromé subjekty. 

 

Poslední výzva k podávání projektů byla uzavřena na konci roku 2011.  

www.central2013.eu  

 

http://www.central2013.eu/
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Zapojení českého výzkumu je do evropské výzkumné spolupráce 

realizováno zejména prostřednictvím:  

• Rámcových programů Evropské unie pro výzkum a vývoj – mezi 

hlavní programy patří Sedmý rámcový program a připravovaný Horizon 

2020.   

• Komunitárních programů – mezi významné programy patří např. 

Program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). 

• Programy mezivládní spolupráce – mezi významné programy patří 

například ERA Net (European Research Area Network), Eureka a 

Eurostars. Ucelený výčet programů lze nalézt na stránkách České 

styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO), která v Bruselu 

napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské 

výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových 

programů Evropské unie pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje 

bezplatné služby výzkumníkům ze všech oborů a výzkumných subjektů 

v ČR.  

 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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Rámcové programy (RP) mají v Evropě již dlouholetou tradici - 1. RP byl 

zahájen v roce 1984, ČR se jich účastní od 3. RP. Sedmý rámcový 

program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a 

demonstrace, je hlavním nástrojem EU pro financování výzkumu a vývoje. 

Jeho rozpočet v letech 2007 až 2013 dosahuje 54,5 mld. EUR. 

  

V rámci programu bude tedy možné budovat evropské výzkumné 

infrastruktury, podporovat výzkum vycházející vstříc potřebám malých a 

středních podniků (MSP), podporovat regionální výzkumná uskupení 

(klastry), vytvářet partnerské programy mezi vědeckovýzkumnými 

institucemi v „konvergentních regionech“ (regiony s HDP pod 75% 

průměru EU, tedy celá ČR kromě Prahy) a vyspělými regiony (tzv. 

twinning) atd. Co se týká budování výzkumné infrastruktury, publikovalo 

Evropské strategické fórum pro výzkumnou infrastrukturu (ESFRI) tzv. 

Mapu infrastrukturních projektů, jejichž výstavbu či rozšíření Evropská 

komise v roce 2007 iniciovala. Komise ovšem přispěje pouze na přípravu 

těchto projektů, vlastní výstavbu budou financovat téměř výhradně členské 

státy, které o infrastrukturu projeví zájem.  
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Účast v 7.RP je možná téměř výhradně prostřednictvím odpovědi zájemce 

na konkrétní výzvu k podávání projektů vyhlášenou Evropskou komisí 

(hlavní výjimkou je účast na programu jaderné fúze Specifického programu 

Euratom).  

 

Aktuálně vyhlášené výzvy 7.RP  jsou průběžně publikovány na 

zvláštních stránkách Evropské komise věnovaných 7.RP. Každá výzva k 

podávání návrhů výzkumných projektů je přitom vždy charakterizována 

třemi základními parametry: 

• Režimem financování (CP – Collaborative Project, CSA-CA – 

Coordination Support Action – Coordination Action, NoE – Network of 

Excellence, dotace v rozmezí 50 – 100 %).  

• Kategoriemi účastníků (výzkumná organizace, univerzita, průmyslové 

odvětví, MSP, veřejná správa, nezisková organizace apod.), 

• Typy činností (výzkum a vývoj, demonstrace technologie, management, 

školení, šíření znalostí apod.). 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 

http://www.fp7.cz/  

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://www.fp7.cz/
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V odpovědi na vybranou výzvu uchazeč o grant připraví návrh projektu, 

který pak do určené uzávěrky zašle prostřednictvím Elektronického 

systému podávání projektů (EPSS) Evropské komisi. Elektronické 

podávání projektů: Návrhy projektů jsou podávány elektronicky 

prostřednictvím Elektronického systému podávání projektů.  

Při přípravě projektu je nutné prostudovat si kromě průvodce pro žadatele 

(jak vyplnit žádost v EPSS, povinné přílohy) také pracovní program - 

obecnou část pro daný specifický program a specifickou část pro danou 

konkrétní výzvu.  

Komise dodané projekty nechá vyhodnotit skupinou nezávislých expertů, 

kteří projekty obodují ve třech oblastech - vědeckotechnická kvalita 

projektu, jeho implementace a management a jeho dopad. Podle 

bodového ohodnocení jsou projekty seřazeny do seznamu a podle 

množství financí určených pro danou výzvu resp. kategorii projektů 

rozděleny na ty, na které finance jsou, na projekty na záložním seznamu a 

na projekty, na které finance určitě nebudou. Se zadavateli projektů, na 

které peníze jsou, začne Komise dojednávat grantovou smlouvu. 
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Sedmý rámcový program (7.RP) podle smlouvy o ES je organizován 

prostřednictvím čtyř specifických programů pro tzv. nepřímé akce a jednoho 

specifického programu pro akce přímé: 

1. Spolupráce (Cooperation) 

V tomto programu jde o výzkum vyvolaný potřebami společnosti, bude tedy 

podporovat obdobné aktivity, jaké známe z předchozích rámcových programů. 

Budou to zejména projekty řešené mezinárodními konsorcii sestavenými z 

několika národních týmů, dále budou vytvářeny tématicky zaměřené sítě a 

podpůrné aktivity a půjde též o koordinaci výzkumných programů i o projekty 

spolupráce se třetími zeměmi. Pro tento program je stanoveno deset 

kooperačních témat: 

• Zdraví, 

• Potraviny, zemědělství a biotechnologie, 

• Informační a komunikační technologie, 

• Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, 

• Energie, 

• Životní prostředí (včetně klimatických změn), 

• Doprava (včetně letectví), 

• Socioekonomické a humanitní vědy, 

• Kosmický výzkum, 

• Bezpečnostní výzkum. 
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2. Myšlenky (Ideas) 

Tento program má naplnit ambice výzkumných týmů v oblasti špičkového – 

hraničního výzkumu (NoE – Netwoks of Excellence), a to v celém rozsahu vědy a 

výzkumu (nebudou zde tedy preferovaná žádná témata). Projekty budou předkládat 

jednotlivci/jednotlivé týmy. V rámci této oblasti jsou ustanovena dvě grantová 

schémata: 

• Granty umožňující nezávislost začínajícím výzkumníkům, 

• Granty pro pokročilé výzkumníky (od roku 2008). 

 

3. Lidé (People) 

Tento program má dále rozvinout současný systém mobilit Marie Curie pro 

jednotlivé výzkumné pracovníky a posílit tak možnosti rozvoje jejich kariéry a 

vytvářet hlubší návaznosti na národní systémy. Posílení by mělo nastat jak 

v kvantitativní, tak i v kvalitativní úrovni. Jednou z priorit je výměna pracovníků mezi 

akademickou sférou a podniky. V rámci programu bude financováno pět typů aktivit: 

• Počáteční vzdělávání, 

• Celoživotní vzdělávání, 

• Výměna průmysl – akademie, 

• Mezinárodní rozměr, 

• Zvláštní aktivity. 

http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
http://ec.europa.eu/erc/pdf/sir-grant-strategy_en.pdf


7. RP pro VaV 

 

 
 

 

4. Kapacity (Capacities) 

Cílem tohoto programu je budování materiálního, organizačního a lidského zázemí 

a kapacit pro evropský výzkum a vývoj. Pro tento program je stanoveno sedm 

témat: 

• Výzkumná infrastruktura, 

• Výzkum ve prospěch malých a středních podniků (MSP), 

• Regiony znalostí, 

• Výzkumný potenciál, 

• Věda ve společnosti, 

• Koherentní vývoj výzkumných politik, 

• Mezinárodní spolupráce. 

  

5. Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre)  

Financování výzkumu prováděného přímo sedmi výzkumnými ústavy Evropské 

komise v Belgii, Nizozemí, Německu, Itálii a Španělsku pro potřeby evropských 

institucí či členských států. 7.RP podle smlouvy o Euratomu sestává ze dvou 

specifických jaderných programů, prvního pro nepřímé akce, druhého pro akce 

přímé: 

• Euratom - jaderná fúze, jaderné štěpení a radiační ochrana,  

• Společné výzkumné středisko/Joint Research Centre. 

http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
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Nástupce 7. RP pro VaV 

 

Tento program zastřeší v nové podobě následující dosavadní 

programy: 

• 7. RP pro VaV 

• CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) 

• EIT (The European Institute of Innovation and Technology – 

Knowledge Innovation Communities) 

 

Bude nastaven tak, aby byla posílena komplementarita jím 

podporovaných aktivit k aktivitám podporovaným ze SF EU v 

příštím programovacím období. 
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• Alokace 80 mld EUR ve stálých cenách 2011 (90 

mld EUR v běžných cenách) 

 

• Nárůst v alokaci o 46 % v porovnání se současným 

obdobím 2007 – 2013 

 

• Podíl výdajů na výzkum a inovace v rozpočtu EU 

stoupne na 8,5 % v roce 2020 
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Hlavní znaky: 

• Jasná struktura cílů na základě Strategie Evropa 

2020 a Unie inovací 

• Integrace výzkumných a inovačních aktivit v 

komplexním programu 

• Zaměření na klíčové politické priority – společenské 

výzvy 

• Program strukturován podle cílů 

• Zjednodušený finanční rámec pro výzkum a inovace 

se společnými pravidly a finančními schématy 



Horizon 2020 

 

 
 

 

Implementace: 

• Racionalizovaná struktura finančních schémat a nástrojů 

• Jednoduchá pravidla pro oprávněnost žadatelů, účtování, 

reportování, audity 

• Radikálně zjednodušený systém proplácení nákladů 

• Větší rozsah využívání běžných účetních postupů, větší využití 

paušálních sazeb (na režijní náklady, cestovné, apod.) 

• Lhůty pro hodnocení projektů a uzavírání grantových smluv budou 

mnohem kratší 

• Jednodušší postup při podávání žádosti, unikátní IT portál pro tento 

program, one-stop-shop asistence v národních jazycích 

• Jednoduchý způsob auditování pro všechny části/dílčí 

programy/výzvy  

• Důraz na externalizaci výstupů (až 2/3 celkového rozpočtu): 

posilování úlohy institucí pro transfer technologií, další využívání 

PPPs a P2Ps, zvýšení využívání nových finančních nástrojů 

(zejména v oblasti rizikového kapitálu) 



Horizon 2020 

 

 
 

 

Další kroky: 

• Konkrétní legislativní kroky k Horizonu 2020 budou 

uskutečněny Radou a Evropským parlamentem 

během roku 2013 

• Spuštění programu v roce 2014 

 

www.fp7.cz  

http://www.fp7.cz/


Rámcový program pro konkurenceschopnost  

a inovace (CIP) 

 

 
 

 

Komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) pro 

období 2007-2013, rozpočet činí 3,621 mld. Eur, a patří mezi významné 

nástroje EU pro podporu malých a středních podniků, a to zejména těch, 

kteří se věnují inovacím. Většina opatření v rámci tohoto rámcového 

programu není určena přímo malým a středním podnikům, ale spíše 

zprostředkovatelským organizacím (banky, ostatní finanční instituce, 

organizátoři konferencí a setkání, autoři expertních studií, provozovatelé 

informačních center, apod.), jejichž poskytované služby jsou důležitým 

předpokladem rozvoje celého malého a středního podnikatelského stavu. 

Možná také proto si tento podpůrný program v období 2007–2013 dosud 

nezískal takovou popularitu mezi cílovou skupinou, jakou by si vzhledem ke 

své užitečnosti zasluhoval. 

CIP se zaměřuje hlavně na malé a střední podniky, podporuje inovační činnosti 

včetně ekologických inovací, zajišťuje lepší přístup k finančním prostředkům a 

poskytuje služby na podporu podnikání v regionech. Podněcuje lepší zavádění 

a využívání informačních a komunikačních technologií a přispívá k rozvoji 

informační společnosti. Kromě toho podporuje zvýšené využívání 

obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost.  



Rámcový program pro konkurenceschopnost  

a inovace (CIP) 

 

 
 

 

Je rozdělen na tři operační programy. Každý program má své specifické cíle, 

které mají přispět ke konkurenceschopnosti podniků a ke schopnosti inovace v jejich 

vlastních oblastech působnosti, jako jsou například ICT nebo udržitelná energie: 

  

Program pro podnikání a inovace (EIP) - se zaměřuje zejména na podporu 

inovativních malých a středních podniků. Nejobjemnější aktivitou tohoto programu 

jsou nové finanční nástroje zajišťované Evropským investičním fondem (EIF) – 

rizikový kapitál pro vysoce inovativní podniky, mikropůjčky a záruky na půjčky pro 

MSP. 

 

Další významná oblast se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb podnikům. 

Tím se myslí zejména informování o možnostech financování a o CIP obecně, 

pomoc při transferu technologií, podpora rozvoje inovací a přeshraničních aktivit 

MSP a jejich účasti v sedmém rámcovém programu výzkumu a vývoje. 

 

Ostatní aktivity programu zahrnují zpracování studií a analýz, rozvoj a koordinace 

iniciativ EK Pro Inno Europe a Europe Innova, pořádání Konference k Chartě MSP 

či jiných networkingových akcí. Podporovány budou i projekty tržní replikace (zejm. 

v oblasti ekoinovací) a snižování administrativní zátěže. 



Rámcový program pro konkurenceschopnost  

a inovace (CIP) 

 

 
 

 

Program na podporu politiky informačních a komunikačních 

technologií (ICT-PSP) - podporuje vyšší využití informačních a 

komunikačních technologií občany, státní správou i podniky v rámci 

iniciativy i2010. Konkrétní aktivity směřují k a) vytvoření jednotného 

evropského informačního prostoru a vnitřního trhu informačních produktů a 

služeb; b) stimulaci inovací prostřednictvím rozšiřování a investování do 

ICT; c) otevření informační společnosti s větší účinností a efektivními 

službami v oblasti veřejného zájmu a zvyšování kvality života. 

Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) - obsahuje tři priority, 

kterými jsou a) zvyšování energetické účinnosti a racionální užití zdrojů 

energie; b) zvyšování investic členských států do nových a obnovitelných 

zdrojů energie a energetické diverzifikace; c) zlepšování energetické 

účinnosti a použití nových a obnovitelných zdrojů v dopravě. Konkrétní 

aktivity se týkají např. překonávání překážek mezi úspěšnou demonstrací 

nové technologie a jejím uvedením na trh, snižování finančního rizika při 

zavádění nové technologie, vzdělávacích aktivit směřujících ke změně 

chování spotřebitelů a výměna zkušeností. 

http://ec.europa.eu/cip/ 

http://ec.europa.eu/cip/


European Research Area Network (ERA Net) 

 

 
 

 

ERA Net je iniciativa pro navazování spolupráce mezi národními a 

regionálními VaV programy, administrativně spadá pod 7. RP. 

Projektů v rámci ERA Net se mohou zúčastnit malé a střední 

podniky, univerzity, výzkumné ústavy, apod., formou mezinárodního 

partnerství. Míra podpory se odvíjí od konkrétního národního 

programu, ze kterého je účast daných subjektů financována (je 

v kompetenci každého členského státu, z jakého programu je 

hrazena účast subjektu sídlícího na jeho území a v jaké výši). Jsou 

vypisovány společné výzvy na různá odvětvová témata. Příkladem 

může být Společná výzva ERA Net RTD Call 2011 na téma 

Energetika, materiály – nové programy (existují však i programy 

mimo společné výzvy – např. Cornet: účast klastrových organizací 

z ČR byla možná prostřednictvím programu OPPI Spolupráce – 

Klastry, 2. výzva).  

 

Bližší informace o programu jsou k dispozici na 

http://cordis.europa.eu/era/. 

http://cordis.europa.eu/era/
http://cordis.europa.eu/era/
http://cordis.europa.eu/era/


Eureka 

 

 
 

 

Program Eureka je určen pro podporu spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými 

organizacemi a vysokými školami. Podporovány jsou projekty tržně orientovaného výzkumu a 

vývoje. Do projektu musí být zapojeni řešitelé minimálně ze dvou členských zemí EUREKY (38 

zemí). Průměrná velikost projektu se pohybuje ve výši cca 1,5 mil. €. Příspěvek řešitelům se 

odvíjí od národních předpisů (stejně jako v případě ERA Net) a může dosáhnout až 50 % 

uznatelných nákladů. Výsledky projektu zůstávají ve vlastnictví konsorcia řešitelů.  

Téma projektu je libovolné, rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí: 

• Elektronika a informační technologie,  

• Průmyslově vyráběné materiály a doprava,  

• Ostatní průmyslové technologie,  

• Chemie, fyzikální a exaktní vědy,  

• Biologické vědy, 

• Zemědělství a mořské zdroje,  

• Energetika,  

• Zemědělství a potravinářské technologie,  

• Měření a normy,  

• Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí. 

 

Projekty je možné předkládat průběžně.  Bližší informace o programu jsou k dispozici na 

www.eureka.be a http://www.aipcr.cz/eureka.asp. Národním koordinátorem programu Eureka v 

ČR je MŠMT -  Ing. Josef Martinec (www.msmt.cz), podporu programu Eureka v ČR zajišťuje 

také Asociace inovačního podnikání ČR. 

http://www.eureka.be/
http://www.aipcr.cz/eureka.asp


Eurostars 

 

 
 

 

Tento program vychází z programu Eureka a na rozdíl od něj je určen jen pro 

výzkumně zaměřené MSP. Podpořené projekty v rámci tohoto programu lze 

charakterizovat jako menší výzkumné projekty pro MSP. Projekt musí být 

veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, 

která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% 

zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Dále se požaduje uvedení nového 

produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. 

Minimální počet řešitelů je dva MSP ze dvou členských zemí Eurostars (27 

zemí). 

Rozpočty se pohybovaly u podpořených projektů doposud v průměrné výši 1,5 

mil. €, délka trvání byla u těchto projektů v průměru 28 měsíců. Dotace 

jednotlivým partnerům projektu je určena podle národních předpisů (stejně jako 

v případě ERA Net). Vlastnictví výsledků projektu patří konsorciu zapojených 

MSP. Téma projektu je libovolné. Realizace programu je financována z 

národních zdrojů, EK a ze spolufinancování soukromým sektorem. Celkový 

rozpočet programu na léta 2007 – 2013 činí 800 milionů €. Bližší informace o 

programu jsou k dispozici na http://www.eurostars-eureka.eu/. Národním 

koordinátorem programu v ČR je MŠMT (Ing. Josef Martinec). 

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/


Praktické cvičení  

Programy Evropské výzkumné spolupráce 

 

 
 

 

Který program Vám umožní dovybavit výzkumnou 

laboratoř? 

 

Které programy se zabývají z hlediska výzkumu a 

inovací oblastí životního prostředí.  

 

Vysvětlete odlišnosti jednotlivých dotačních titulů.   

 



Další formy financování 

Finanční produkty 

 

 

 
 

 

Bankovní úvěry 

Malé a střední podniky v České republice potřebné zdroje financování 

nejčastěji získávají v bankách. Na českém trhu existuje přes 80 úvěrových 

produktů od různých bankovních ústavů, počínaje kontokorentem až 

specializované účelové úvěry. Jejich jména se mění, ale podstata zůstává 

stejná. Kontokorentní úvěr nevyžaduje záruku a je jedním z nejlevnějších 

metod bankovní půjčky. Úroková sazba je sice vyšší, ale půjčitel platí 

pouze úroky z půjčeného kapitálu. Úroková sazba je přímo úměrná riziku, 

kterému je banka vystavena, a proto je možné, že na financování 

výzkumných či inovativních projektů nebude úvěr poskytnut. 

  

Základní znaky bankovního financování 

• Zavedený způsob financování. 

• Variabilní nabídka různých bank. 

• Banky požadují záruku (nemovitost, osobní majetek, směnka). 

• Cenou za úvěr je úroková sazba stanovena dle míry rizika. 

• Způsob financování je vhodný pro zavedené podniky. 



Další formy financování 

Finanční produkty 

 

 

 
 

 

Mikrofinancování 

Pro malého či začínajícího podnikatele je vhodné využít zvýhodněných malých 

půjček od specializovaných institucí. Hlavním zdrojem mikrofinancování je 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Výhodné podmínky 

lze získat díky podpoře, která je poskytována z prostředků státního rozpočtu a od 

roku 2004 také ze strukturálních fondů.  

ČMZRB nabízí úvěry za výhodných podmínek - nízká úroková sazba, příp. 

bezúročně, dlouhá doba splatnosti s příznivým režimem zajištění úvěru. V rámci 

programu zvýhodněných úvěrů ČMZRB poskytuje programy START, KREDIT a 

INOVACE. Programy jsou určeny jak fyzickým, tak právnickým osobám. V programu 

START a KREDIT mohou žádat drobní podnikatelé, v programu INOVACE mohou 

žádat i střední podnikatelé.  

Dalším produktem je bankovní záruka, která slouží k získání úvěrů od komerčních 

bank. Konkrétně se jedná o program ZÁRUKA. Cílem je zvýhodnit MSP v přístupu 

k bankovním úvěrům, leasingům nebo rizikovým financím. 

Základní znaky  mikrofinancování 

• Možnost získání zvýhodněného úvěru či poskytnutí bankovní záruky 

• Podpora je určena podnikům splňujícím definici MSP 

• Vhodné pro projekty začínajících podnikatelů s kratší finanční historií 

• Vhodné pro malé a střední podnikatele 



Další formy financování 

Rizikový kapitál 

 

 

 
 

 

Financování prostřednictvím rizikového kapitálu je 

vhodnou formou pro financování inovací a výzkumu. U 

rizikového kapitálu se jedná o vstup kapitálu formou 

investice, která bude na rozdíl od půjčky trvat měsíce.  

 

Podnik, který se pro vstup kapitálu rozhodl, si musí 

uvědomit, že prověřování podmínek investora bude 

trvat celé měsíce. Podmínky kapitálového vstupu jsou 

časově náročné a je nutné pracovat s velkým časovým 

předstihem, tj. již v okamžiku, kdy peníze nepotřebuje. 

Pokud by pracoval v časové tísni, může investora 

odradit či získat nevýhodné podmínky. 



Další formy financování 

Rizikový kapitál 

 

 

 
 

 

Business Angels 

Business Angels (BA) jsou investoři (jednotlivci), kteří jsou dostatečně 

movití, aby mohli svůj vlastní majetek investovat do podniků či projektů, 

které jsou pro ně zajímavé. Nehledají pouze nejvyšší výnos a minimum 

rizika, ale hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat 

a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž 

investují. BA si zpravidla zakoupí minoritní podíl, protože je v jeho zájmu, 

aby stávající majitelé a vedení byli stále motivování na výsledcích podniku. 

Výdělkem nejsou úroky, jelikož BA nepůjčuje, ale investuje do firmy. Ke 

zhodnocení dojde až v situaci, kdy svůj podíl prodá stávajícím vlastníkům 

nebo je prodána celá firma, tomu se říká EXIT. 

 

V ČR jsou BA zatím teorií, přestože existuje několik pokusů sdružit tyto 

„anděly“ pod jednu zastřešující organizaci. Snahou agentury CzechInvest 

je podporovat vznik a rozvoj sítí Business Angels, ale také informovat malé 

a střední podnikatele o existenci těchto netradičních zdrojů financování a 

zprostředkovat kontakty na tyto subjekty firmám.  



Další formy financování 

Rizikový kapitál 

 

 

 
 

 

Business Angels 

V ČR tuto činnost vykonávají zatím 4 sítě, které firmám se zájmem využít finančních 

prostředků Business Angels investorů nabízí zprostředkování kontaktu na své 

členy a také služby spojené s přípravou projektu pro vstup dané investice:  

• Angel Investor Association (www.aia.cz)  

• Central Europe Angel Club (www.ceaa.cz) 

• Business Angels Czech (www.bacz.cz) 

• Business Angels Network (www.bids.cz) 

 

Základní znaky investování Business Angels 

• Business Angel je individuální investor využívající vlastní kapitál.  

• Financuje perspektivní malé a střední podniky s výrazným růstovým 

potenciálem.  

• Cílem je zhodnocení vložených prostředků. 

• Investiční vstup je omezen na předem stanovené období. 

• Na konci období investor realizuje odprodej svého podílu.  

• BA nezajímá pouze nejvyšší výnos, ale hledají oblast, ve které se mohou aktivně 

realizovat.  

• BA se často sdružují do tzv. Business Angels sítí. 

• V ČR prozatím příliš nefunguje. 

http://www.aia.cz/
http://www.ceaa.cz/
http://www.bacz.cz/
http://www.bids.cz/


Další formy financování 

Rizikový kapitál 

 

 

 
 

 

Venture kapitálové fondy 

Princip venture kapitálového fondu (VC) je založen na vstupu investora (fondu) do 

vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím podnik získá potřebné 

zdroje. Po předem stanoveném období je kapitálový podíl fondu odprodán a investice se 

vrací zpět do fondu. Je nutné předem dohodnout podmínky tzv. EXITU předem. Původní 

majitel může trvat na předkupním právu odkoupit zpět podíl investora. Hlavním cílem 

těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat a investovat do jiných příležitostí. 

• Jedná se o investice do velmi rychle rostoucích inovativních projektů. 

• Vstup do podniku navýšením jeho základního kapitálu.   

• Fond dodá kapitál a získává zpravidla menšinový podíl. 

• Vedle finančních zdrojů investor přináší i aktivní přístup k řízení firmy formou 

strategického, obchodního a finančního poradenství. 

• Investor určuje, kdy z podniku vystoupí. 

• Investor bere na sebe riziko – nemusí dojít k následnému zhodnocení projektu. 

  

V ČR existuje Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA). Tato 

asociace sdružuje 13 investorských společností poskytujících inovativním podnikům 

kapitálové vstupy pro předstartovní, startovní financování, financování rané fáze růstu a 

expanze. Bližší informace o asociaci a jejich členech jsou k dispozici na www.cvca.cz 

http://www.cvca.cz/


Další formy financování 

Rizikový kapitál 

 

 

 
 

 

Rozdíly VC a BA 

U VC se většinou se jedná o firmu či skupinu movitých účastníků, kteří 

vstupují do firmy společně, na rozdíl od BA, kde vstupují jednotlivci.  

 

VC jsou často vlastněny bankou eventuálně penzijním fondem, 

investované sumy jsou zpravidla vyšší než u BA. Jedná se zpravidla o 

částky vyšší než 25 mil. Kč, na rozdíl od BA, kde se investice pohybují 

v částce do 5 mil. Kč. U VC investic jsou využívány drahé právní a 

poradenské služby.  

 

VC nevstupují do zaměstnanecké struktury dotčené organizace, aby se 

podíleli na každodenním chodu organizace, na rozdíl od BA. VC fondy 

také netrvají na majoritě podílu, stejně jako BA, ale více si hlídají své 

zastoupení v rozhodujících orgánech společnosti. 



Další formy financování 

Iniciativa Jeremie 

 

 

 
 

 

JEREMIE je společná iniciativa komise Evropského investičního fondu (EIF) a 

Evropské investiční banky (EIB) – usiluje o zlepšení přístupu nejmenších, 

malých a středních podniků k finančním prostředkům. 

  

Finanční nástroj umožňuje členským státům EU využít částek přidělených z 

evropských strukturálních fondů na investice do obnovitelných nástrojů, jako 

jsou fondy rizikového kapitálu, úvěrové nebo záruční fondy.  

  

Z těchto fondů je možno podpořit: 

• Zakládání nových podniků nebo rozšiřování stávajících podniků. 

• Přístup podniků (zejména malých a středních) k investičnímu kapitálu na 

modernizaci a diverzifikaci jejich činností, rozvoj nových výrobků k zajištění 

a rozšíření přístupu na trh. 

• Výzkum a vývoj zaměřený na podniky, přenos technologií, inovace a 

podnikavost. 

• Technickou modernizaci výrobních struktur s cílem pomoci dosáhnout cílů 

nízkouhlíkového hospodářství. 

• Výrobní investice, které vytvářejí a zajišťují udržitelná pracovní místa. 



Další formy financování 

Iniciativa Jeremie 

 

 

 
 

 

Jeremie většinou funguje podle uvedeného modelu Evropské komise: 

granty z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou přiděleny na 

úvěrové a záruční fondy a fondy rizikového kapitálu za účelem investování 

do podniků. Tyto investice mohou mít podobu vlastního kapitálu, úvěrů 

nebo záruk. 

Výnosy z investic jsou znovu investovány do podniků. Takto sdružené 

finanční prostředky lze využít opakovaně několikrát, veřejné prostředky 

recyklovat, přilákat soukromý kapitál a zvýšit udržitelnost a dopad 

veřejných zdrojů přidělených malým a středním podnikům. 

  

Jinou možností je, že řídící orgány rozhodnou o tom, kam zdroje z 

programu nasměrovat pomocí podílových fondů, které jsou vytvořeny za 

účelem investování do několika investičních fondů. Tento postup není 

povinný, poskytuje však výhodu spočívající v tom, že řídící orgány mohou 

některé úkoly nezbytné k provádění nástroje JEREMIE svěřit odborníkům. 



Další formy financování 

Pilotní seed fond MPO 

 

 

 
 

 

4 hlavní pilíře pilotního Seed fondu  

(Český rozvojový uzavřený investiční fond) 
 

1. Služby pro začínající podnikatele -> Projekt CzechEkoSystem 

 Výzva vyhlášena dne 11.1.2012, příjem žádostí od 1.5. do 29.6.2012 

 Předmět podpory: nákup poradenských služeb a služeb koučů 

souvisejících s přípravou projektů inovativních MSP pro vstup investora 

rizikového kapitálu. 

 Oprávnění žadatelé: MSP ne starší než 5 let 

 Dotace: 80 % uznatelných nákladů, max. 2 mil. Kč (poradenské služby); 

100 % uznatelných nákladů, max. 1 mil. Kč (služby koučů), min. – max. 

rozmezí dotace za obě aktivity 0,2 – 3 mil. Kč  

Proběhla zároveň výběrová řízení na poskytovatele poradenských a 

koučingových aktivit a na skauty pro vyhledávání vhodných firem (je tak 

postupně vytvářena síť poskytovatelů poradenských a koučingových 

služeb a skautů). 



Další formy financování 

Pilotní seed fond MPO 

 

 

 
 

 

2. Záruky za kapitálové vstupy a mezaninové úvěry + Záruky za úvěry na 

inovativní projekty 

  

3. Seed fond investičního typu (tzv. „rychlá varianta“ bez nutnosti změn 

stávající národní legislativy, nebo dílčích úprav) v souladu s nařízeními EK 

V tomto fondu jsou alokovány prostředky OPPI – celkem 1,3 mld Kč, společně s 

prostředky soukromých investorů by mělo být do roku 2015 „nalito“ cca 2,5 mld Kč 

do začínajících inovativních MSP. Proběhne výběrové řízení na správce fondu.  

 

Fond se člení do dvou prioritních os: 

Prioritní osa 1 – Vznik firem – early stage (firmy mladší 5 let): 

Seed fáze (zrod nápadu na nový produkt nebo službu, firmy čerstvě po 

založení/těsně před založením), 

Start-up fáze (existuje obchodní plán, chystá se komercializace produktu, 

společnost typicky ještě nedosáhla bodu zvratu). 

Příjem žádostí bude spuštěn v červnu 2012 s alokací přibližně 800 mil. Kč pro 

začínající inovativní MSP (v předstartovní/startovní fázi), firmy ucházející se o 

podporu by měly projít projektem CzechEkoSystem a zároveň doložit k žádosti 

pokrytí min. 30 % potřebné investice soukromým investorem, stát bude podílníkem 

v těchto firmách. 



Další formy financování 

Pilotní seed fond MPO 

 

 

 
 

 

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem – later stage (firmy starší 5 

let) – udržování stávajících podílů ve firmách a jejich další 

zhodnocení  

Expansion fáze (období růstu firmy, rozšiřování výroby, 

růst podílu na trhu), alokace 500 mil. Kč 

  

V horizontu přibližně 7 let po uskutečnění prvních investic by 

stát měl se svými majetkovými podíly z firem postupně 

vystupovat (tzv. exit).  

 

4. Realizace holdingového fondu (podmíněná změnou 

některých zákonů českého právního řádu) typu JEREMIE 

(s možným využitím EIB/EIF).  

Fond bude fungovat po dobu 10 let (včetně pilotní fáze). 



Další formy financování 

Pilotní seed fond MPO 

 

 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Startup_financing_cycle.svg


Další formy financování 

Program INISTART 

 

 

 
 

 

 Jedná se o nový program financovaný z tzv. švýcarských fondů (na 

základě česko-švýcarské mezivládní dohody). Pověřeným správcem 

programu je Česká spořitelna.  

 Cílem programu je podpora realizace inovativních projektů na 

území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (rozhoduje místo 

realizace projektu, firma může být z jiného regionu). Podpora bude 

poskytována formou garance za úvěry a formou úhrady nákladů na 

poradenství související s přípravou a zahájením činnosti nové 

inovativní firmy. ČMZRB poskytne záruku do výše 60% nesplacené 

jistiny, cena 0,1% p.a.. Česká spořitelna poskytne úvěr a zajistí 

poradenství. 

 Oprávněný žadatel musí být „malým podnikem“, tj. do 50 zaměstnanců, 

roční obrat do 50 mil. EUR nebo výše aktiv do 43 mil. EUR, ne starší 

než 3 roky.  

 Délka úvěru je stanovena maximálně na 5 let od data první splátky, je 

možné odložení zahájení splácení max. o 3 roky, tj. maximálně 8 let. 

Výše úvěru se může pohybovat v rozmezí 0,5 – 15 mil. Kč.  Zajištění 

úvěru (zbylých 40 % jistiny) – individuální, na základě dohody mezi 

bankou a klientem. 



Další formy financování 

Program INISTART 

 

 

 
 

 

 Způsobilé výdaje: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku s výjimkou nemovitého, zásoby, drobný hmotný a nehmotný 

majetek, včetně DPH. 

 Cena záruky činí 1,1% p.a. z její výše, příjemce podpory platí 0,1% 

p.a., záruka je v režimu de minimis.  

 Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10% objemu 

příslušného úvěru, maximálně 150 000,- Kč včetně DPH. 

Poradenství bude poskytovat jako subdodavatel dceřiná společnost 

České spořitelny Grantika ČS. 

 Oblasti poskytovaného poradenství: řízení podniku, strategické plány, 

marketing, výběr zaměstnanců, ochrana duševního vlastnictví ….. 

 Inovativním projektem se rozumí projekt, který předpokládá růst tržeb, 

žadatel se v rámci něj zabývá výzkumem a vývojem, jedná se o 

kvalitativní růst úrovně produktu/procesu. 

 Spuštění programu je plánováno na červen/červenec 2012. 

 Kontaktním místem pro žadatele je Česká spořitelna - regionální 

korporátní centrum Ostrava a Olomouc. 



Praktické cvičení 

 

 

 
 

 

Vysvětlete pojem a podstatu rizikového kapitálu. 

Vysvětlete rozdíl mezi business angels a venture kapitálovými fondy. 

 

Jste manažerem začínající spin-off firmy v oboru IT. Předmětem Vašeho VaV je 

open source software pro plánování a řízení logistických procesů. Máte hotovou 

první demoverzi tohoto softwaru a potřebujete dalších 5 mil. Kč na dokončení vývoje 

softwaru do komerční podoby a na jeho uvedení na trh. První rok po uvedení 

produktu na trh předpokládáte tržby ve výši 1 mil. Kč, druhý rok 2 mil. Kč, v dalších 

letech 3 mil. Kč ročně. Roční provozní náklady počítáte ve výši 1,5 mil. Kč.  

Máte možnost získat úvěr od komerční banky, která ovšem vnímá tento projekt jako 

rizikový, neboť není zcela přesvědčena o úspěchu produktu na trhu a jako firma 

nemáte kromě předepsaného základního jmění (200 000 Kč u s. r. o.),   vývojového 

softwaru a výpočetní techniky téměř žádný majetek a ani historii. Vzhledem ke 

zvýšenému riziku je úroková míra stanovena na 20 % p. a., doba splácení úvěru 6 

let, podařilo se Vám ale nakonec sjednat odklad splácení o 3 roky. 

Máte rovněž možnost získat kapitálový vstup do firmy od business angela v 

požadované výši. Business angel vstoupí do vedení Vaší firmy a bude Vás zároveň 

mentorovat a koučovat. Po 6 letech plánuje vystoupit z firmy a prodat Vám svůj 

podíl, avšak se 40 % zhodnocením.  

Zvažte, která z uvedených alternativ financování je pro Vás vhodnější. 



Praktické cvičení 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PN (mil. Kč) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

T (mil. Kč) 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

HV (mil. Kč) -0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Splátka   (vč. 

úroků; mil. 

Kč) 

1,83 1,67 1,5 1,33 1,17 1 
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