
PŘEHLED DOTACÍ PRO FIRMY prosinec 2019

Žádejte do 15. 1. 2020

K čemu je dotace určena? 
Program je určen k financování 
provozu VaV činnosti – tzn. 
náklady výzkumu a vývoje (jako 
jsou mzdy, materiál, režie apod.).

Kdo může žádat?
Malé, střední i velké podniky.

Výše dotace
Až do výše 70 %

Máte zájem o některou z výše uvedených dotací? Nenašli jste vhodný dotační titul? Napište nám na dotace@grantex.cz 

Aplikace

Žádejte do 15. 1. 2020

K čemu je dotace určena?
Jedná se o podporu firem, které 
chtějí zahájit výrobu nových 
produktů, které vznikly v důsledku 
vlastního vývoje. Dotace je určena 
na nákup technologií. 

Kdo může žádat?
Malé, střední i velké podniky.

Výše dotace
Až do výše 45 %

Inovace

Žádejte do 16. 12. 2019

K čemu je dotace určena?
K modernizaci či výstavbě nových 
vývojových center. 
Dotace je určena nejen na stavbu, 
ale také na vybavení centra 
novými technologiemi či 
zařízeními.

Kdo může žádat?
Malé a střední podniky.

Výše dotace
Až do výše 50 %

Potenciál

Žádat můžete od 5. 12. 2020

K čemu je dotace určena? 
Podprogram bude zaměřen na 
nastartování vlastních VaV aktivit 
ve spolupráci s výzkumnou 
organizací (mzdy, přístroje, 
materiál, aj.).

Kdo může žádat?
Malé, střední i velké podniky.

Výše dotace
Až do výše 80 %

Trend - nováčci

Žádejte do 15. 1. 2020

K čemu je dotace určena? 
Program je určen ke snížení 
energetické náročnosti objektů, 
které slouží k podnikání 
(modernizace a rekonstrukce, 
např. rozvodů elektřiny, plynu, 
tepla, soustav osvětlení, aj.)

Kdo může žádat?
Malé, střední i velké podniky.

Výše dotace
Až do výše 50 %

Úspora energií

Žádat můžete do 8. 1.  2020

K čemu je dotace určena? 
Na náklady nezbytné pro zavedení 
inovací do praxe - mzdové 
náklady, náklady na nástroje, 
certifikace, homologace apod.

Kdo může žádat?
Malé a střední podniky.

Výše dotace
Až  do výše 50 %, maximálně však 
25 milionů Kč

Country for the future

Žádejte do 16. 3. 2020

K čemu je dotace určena? 
Cílem programu je modernizace 
zastaralých a technicky 
nevyhovujících budov (odstranění 
nevyužitých budov, inženýrské sítě, 
technická zařízení budov, HW, aj.). 

Kdo může žádat?
Malé a střední podniky na území tzv. 
uhelných regionů

Výše dotace
Až do výše 45 %

Nemovitosti

Žádat můžete od 24. 2. 2020

K čemu je dotace určena? 
Cílem programu je podpora 
začínajících podniků (pořízení 
hmotného a nehmotného majetku –
patentové licence nezbytné pro 
řádný provoz strojů, zařízení, SW). 

Kdo může žádat?
Podniky vzniklé od 1. 1. 2015 
(včetně) do 31. 12. 2018 (včetně).

Výše dotace
Až do výše 45 %

Fotovoltaiky

Žádat můžete od 13. 1. 2020

K čemu je dotace určena? 
Cílem výzvy je podpora snížení 
energetické náročnosti 
podnikatelských objektů 
prostřednictvím instalace FVE 
systému pro vlastní spotřebu 
s/bez akumulace.

Kdo může žádat?
Malé, střední i velké podniky.

Výše dotace
Až  do výše 80 %

Technologie pro
začínající podniky



LAST MINUTE DOTACE prosinec 2019

Program Potenciál: Chcete vyvíjet, ale nemáte kde a na čem?

S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, laboratoř nebo prototypovou dílnu. Záleží na Vás, zda
zvolíte rekonstrukci stávajících prostor, ale můžete klidně postavit i prostory nové. Dotace se dále vztahuje na
pořízení nových technologií. Na projekt můžete získat dotaci v rozmezí 2 - 30 milionů Kč.

Program Aplikace: Chcete vyvíjet, ale chybí Vám finance na provozní náklady?

Program Aplikace je zaměřený na podporu firem, které mají v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální
vývoj. Mezi uznatelné náklady patří zejména mzdy výzkumníků, materiál, náklady smluvního výzkumu a další
provozní a režijní náklady. Projekt můžete řešit buďto sami, anebo v tzv. účinné spolupráci s jinou společností,
případně s vysokou školou či výzkumnou organizací. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 1 až
40 miliony korun (v případě projektů realizovaných v rámci tzv. účinné spolupráce lze získat až 80 mil. Kč).

Program Inovace: Už jste vyvinuli, ale nemáte kapacity k uvedení do ostrého provozu?

Dotační program Inovace tu je od toho, aby se vše vyzkoumané/vyvinuté začalo vyrábět a uvedlo na trh. Co
pořízení nových výrobních zařízení, strojů a hardware? Neobejdete se bez pořízení licencí, patentů, software a dat?
Právě proto tu je dotace Inovace! Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 75 miliony
korun.

Poslední velké dotace na výzkum a vývoj, kterým se vyplatí věnovat pozornost. Pozor, některé končí už 
16. 12. 2019! S námi to ještě stíháte.

Nenechte si dotace utéct. Zavolejte nám ještě dnes na 800 151 111, ať 

se můžeme pustit do práce co nejdříve!



EARLY BIRDS DOTACE prosinec 2019

Novinka č.1 DOTACE NA FOTOVOLTAIKU

Chcete snížit energetickou náročnost a uvažujete nad pořízením zdroje energie z obnovitelných zdrojů? Zároveň
chcete přispět k vlastní soběstačnosti?

Základní fakta o dotaci
• dotaci lze použít na instalaci fotovoltaických systémů včetně související akumulace elektrické energie pro

vlastní spotřebu
• projekt musí být realizován v areálech na území ČR mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí začne už v lednu příštího roku, proto je třeba se přípravou žádosti zabývat již nyní. Kdo dřív přijde,
ten má větší šanci na schválení dotace.

Novinka č.2 DOTACE NA ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ DO PRAXE, program Country for the future

Dotace podporuje takové projekty, jejichž výstupem je zavedení inovace v praxi u konkrétního podniku, z programu
lze v rámci předloženého projektu financovat následující náklady:

Základní fakta o dotaci:
Z dotace můžete hradit náklady na:
• získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv;
• náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
• při zavedení inovace procesu:
• osobní náklady;
• smluvní výzkum, poznatky a patenty;
• ostatní provozní náklady - materiál, dodávky atd.

Příjem žádostí je zahájen 8. 1. 2020.

-

TOP dotační novinky, kterým se vyplatí věnovat pozornost.



Pokud vás některá z dotačních výzev zaujala, tak se na nás neváhejte obrátit. Náš tým odborníků na dotace je připraven

zdarma zkonzultovat váš investiční záměr.

Napište nám na nám ještě dnes na dotace@grantex.cz, nebo volejte zdarma na 800 151 111, ať se můžeme pustit do práce

co nejdříve!

Kontaktujte nás

mailto:dotace@grantex.cz

