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O společnosti EUROVISION, a.s. 

Eurovision, a.s. je česká poradenská společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti 

projektového a dotačního poradenství. Od roku 1999 jsme získali pro klienty ve formě dotací a grantů 

již více než 37 miliard Kč. Spolupracujeme se soukromými společnostmi a podniky, obcemi, státními 

institucemi i neziskovými organizacemi. 

 

Projektové a dotační poradenství 

Komplexní zpracování žádosti o dotaci 

 posouzení dotačních možností a nalezení vhodného dotačního titulu pro projektový záměr klienta 

 formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu, zpracování žádosti o dotaci 

 zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu 

 zpracování povinných příloh (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, podnikatelský 

záměr, finanční analýza apod.) 

 zpracování specializovaných příloh (posouzení vlivu projektu na životní prostředí, energetický 

audit, projektová dokumentace apod.) 

 

Realizační management 

 komunikace s poskytovatelem dotace, případně dalšími dotčenými subjekty (externí administrátor, 

zprostředkující subjekt, úřad práce apod.) 

 řízení projektu jako celku 

 zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby, monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu   

 dohled nad dodržováním pravidel publicity 

 vedení projektové dokumentace (kompletace zpracovávaných materiálů pro archivaci) 

 podpora při veřejnosprávních kontrolách a auditech  

 

Organizace výběrových řízení 

Zajistíme pro Vás komplexní zpracování všech podkladů a výstupů pro zadávací řízení, ať už jde o 

veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo o 

výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních 

předpisů zadavatele. 

 

Bezpečně Vás provedeme celým zadávacím řízením od zpracování zadávací dokumentace přes 

vlastní organizační zajištění průběhu až po podpis smlouvy s vybraným uchazečem. Správné zadání 

výběrového řízení je významnou součástí každého projektu, jak pro veřejného zadavatele, tak pro 

příjemce dotace. 

Inženýrská činnost 

 zajištění veškerých vstupních podkladů 

 zajištění a kontrola projektové dokumentace pro všechny stupně (DÚR, DSP, DZS) 

 majetkoprávní agenda, jednání s vlastníky dotčených nemovitostí 

 projednání projektu v územním a stavebním řízení, zajištění všech potřebných stanovisek a 

rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení aj.) 

 zastupování při jednání s příslušnými úřady 
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 zajištění odborných studií a posudků 

 vypracování a kontrola smluv s dodavateli 

 výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby 

 zajištění kolaudačního souhlasu 

 závěrečné ekonomické vyhodnocení 

 odborné konzultace a poradenství 

 

Spolupráci nastavíme podle Vašich individuálních potřeb, specifických požadavků projektu a v 

souladu s příslušnou legislativou. 

Vzdělávací a školicí činnost 

Naše společnost je také vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR. Nabízíme kurzy 

zaměřené na oblasti, jimiž se zabýváme, zejména týkající se přípravy a realizace dotovaných projektů 

a zadávání veřejných zakázek. Na základě konkrétních požadavků klienta jsme schopni připravit kurz 

na míru jeho potřebám, a to případně i v místě sídla klienta. 
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je určen k podpoře 

především výrobních a zpracovatelských podniků s cílem podpořit jejich technologický rozvoj, inovační 

aktivity, obnovu nemovitostí, podporu výzkumných a vývojových aktivit, energetické úspory, případně 

využívání obnovitelných zdrojů energie.  

Do operačního programu se mohou zapojit podniky z celé České republiky, ale projekty musí být 

realizovány mimo území Prahy. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům, přičemž 

velikost podniku určuje výši podpory (pro malé podniky je vyšší). 

Výše dotace se pohybuje přibližně v rozsahu 35–60 % projektových nákladů, vždy v závislosti na 

konkrétním programu podpory a výzvě pro podávání projektů. Projekty je nutno plně předfinancovat a 

dotace je vyplácena zpětně až po jejich úspěšném dokončení. 

Nejžádanějšími programy podpory pro podniky z oblasti výrobního a zpracovatelského průmyslu a 

oblasti informačních a komunikačních technologií jsou:  

Program Technologie 

- pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení 

- určený pro malé a střední podniky 

- podpora až 45 % dle velikosti podniku 

Program Inovace 

- inovační projekty – pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k realizaci 

produktové nebo procesní inovace - projektů uplatňujících nová originální řešení a jejich zavedení 

do výroby 

- projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ochrana nehmotných statků v podobě 

patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek 

- nutné doložení vývoje know-how či transferu technologií, resp. prototypu inovovaného produktu 

- podpora ve výši 25-45 % dle velikosti podniku 

Program Nemovitosti 

- pro modernizaci podnikatelské nemovitosti: rekonstrukce zastaralé infrastruktury, přeměna 

brownfields na moderní podnikatelský objekt, případně odůvodněná demolice a novostavba 

- určeno pro malé a střední podniky 

- podpora až 45 % dle velikosti podniku 

Program Úspory energie 

- pro realizaci úsporných opatření ve výrobním objektu, avšak pouze za splnění podmínek 

dostatečné míry úspory tepla, elektrické energie a snížení emisí 

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora až 50 % dle velikosti podniku 

- příklady: výstavba/přístavba energeticky efektivních budov, instalace fotovoltaických systémů pro 

vlastní spotřebu podniku, modernizace rozvodů elektřiny, tepla a plynu, realizace vedoucí ke 

snižování energetické náročnosti budov, doplňkově také modernizace osvětlení 
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Program Potenciál 

- založení nebo rozvoj infrastrukturních kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace – pořízení 

pozemků, budov, strojů a zařízení 

- určeno pro malé a střední podniky 

- podpora 50 % bez ohledu na velikosti podniku 

Program Aplikace 

- realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, také ve spolupráci 

s výzkumnými organizacemi 

- určeno pro podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí 

- podpora až 70 % dle typu projektu a velikosti podniku 

- program je určen zejména na financování mzdových nákladů vývojářů 

Program ICT a sdílené služby 

- tvorba nových IS/ICT řešení (vývoj SW), zřízení a provoz center sdílených služeb, vybudování a 

modernizace datových center  

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora až 60 % dle typu projektu a velikosti podniku 

Program Obnovitelné zdroje energie 

- výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů, výstavba či rekonstrukce malé 

vodní elektrárny 

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora 50-70 % dle velikosti podniku 

Program Proof of Concept 

- aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků 

výzkumu a vývoje vyvinutých výzkumnou organizací s cílem zavedení nového produktu/služby na 

trh 

- určeno pro malé a střední podniky 

- podpora 50-70 % dle velikosti podniku a typu aktivit 

Program Školicí střediska 

- výstavba a rekonstrukce školicího centra 

- modernizace prostor pro vzdělávání zaměstnanců 

- pořízení školicích pomůcek 

- podpora 50 % bez ohledu na velikost podniku  
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PROGRAM TECHNOLOGIE 

- pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení 

- určený pro malé a střední podniky 

- podpora až 45 % dle velikosti podniku 

Technologie pro začínající podnikatele (Výzva XIII.) 

Vyhlášení výzvy:  26.11.2018 

Příjem žádostí o podporu:  28.1.2019 – 28.5.2019 (průběžná výzva) 
Dotace:    45 % (ve výši 450 tis. Kč - 1 mil. Kč) 
Oprávnění příjemci:  malé podniky založené v letech 2014 - 2017  

Podporované aktivity:  

- dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) 

- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný 

provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci 

předmětného projektu 

Technologie – Průmysl 4.0 (Výzva IX.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  12/2018 

Příjem žádostí o podporu:    2/2019 – 5/2019 (průběžná výzva) 

Dotace:    předpoklad 45 % dle velikosti podniku 
Oprávnění příjemci:   malé a střední podniky  

Podporované aktivity:  

- prozatím není specifikováno, předpokládá se: 

- nákup nevýrobních strojů a zařízení   

- pořízení nových výrobních technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry 

- nákup patentových licencí souvisejících s nákupem strojů 
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PROGRAM INOVACE 

- inovační projekty – pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k realizaci 

produktové nebo procesní inovace - projektů uplatňujících nová originální řešení a jejich zavedení 

do výroby 

- projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ochrana nehmotných statků v podobě 

patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek 

- nutné doložení vývoje know-how či transferu technologií, resp. prototypu inovovaného produktu 

- podpora ve výši 25-50 % dle velikosti podniku 

 

Inovace – inovační projekty  

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  II.Q/2019 

Příjem žádostí o podporu:    9/2019 – 11/2019 (průběžná výzva) 

Dotace:    max. 45 % (1–40 mil. Kč) 

Oprávnění příjemci:  malé a střední podniky, velké podniky pouze se 100% vazbou na 
životní prostředí (tzn. se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a 
na odolnost vůči změně klimatu – kód intervence 065) 

 
Podporované aktivity: 

- produktová inovace: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb  

- procesní inovace: zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 

- organizační inovace: zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím 

zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku 

zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby 

- marketingová inovace: zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v 

designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů 

 

Upřesnění (předpoklad):  

- žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden 

projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu); pro MSP toto omezení není relevantní 

- projekty zaměřené na organizační inovaci a marketingovou inovaci musí současně realizovat 

některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci a/nebo procesní inovaci.  

- projekty musí mít přímou vazbu na vědeckovýzkumné aktivity (tj. využívat výsledky vlastního VaV, 

výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být 

ukončeny a prokazatelně doloženy.) 
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PROGRAM NEMOVITOSTI  

- pro modernizaci podnikatelské nemovitosti: rekonstrukce zastaralé infrastruktury, přeměna 

brownfields na moderní podnikatelský objekt, případně odůvodněná demolice a novostavba 

- určeno pro malé a střední podniky 

- podpora až 45 % dle velikosti podniku 

 

Nemovitosti (Výzvy III.)  

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  22. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    22. 10. 2018 – 22. 5. 2019 (průběžná výzva) 

Dotace:    35-45 % dle velikosti podniku 

Oprávnění příjemci:  malé a střední podniky 
 

Podporované aktivity: 

- modernizace výrobních provozů 

- rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury 

- rekonstrukce objektů typu brownfield 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace 1 – 30 mil. Kč 

- dotace na:  

o úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění 

stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou 

bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov 

o další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého 

hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, 

která bezprostředně souvisí s realizací projektu) 

- náklady na studii proveditelnosti a projektovou dokumentaci lze podpořit pouze v případě, kdy 

vzniknou po podání žádosti o podporu 

- projekty zabývající se revitalizací plochy pro vlastní podnikání: min. 500 m2 plochy s omezením 

výše dotace 300 Kč/m2 

- projekty zabývající se rekonstrukcí objektu: min. 500 m2 podlahové plochy s omezením výše 

dotace (1.500,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá 

výška místností objektu nad 6 m a 3.000,- Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud bude po 

realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m)  
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PROGRAM ÚSPORY ENERGIE  

- pro realizaci úsporných opatření ve výrobním objektu, avšak pouze za splnění podmínek 

dostatečné míry úspory tepla, elektrické energie a snížení emisí 

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora až 80 % dle velikosti podniku 

- příklady: výstavba/přístavba energeticky efektivních budov, instalace fotovoltaických systémů pro 

vlastní spotřebu podniku, modernizace rozvodů elektřiny, tepla a plynu, realizace vedoucí ke 

snižování energetické náročnosti budov, doplňkově také modernizace osvětlení 

 

Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy (Výzva II.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  29. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    16. 7. 2018 – 15. 1. 2020 (průběžná výzva) 

Dotace:    60-80 % dle velikosti podniku 

Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky 
 

Podporované aktivity: 

- podpora výstavby nových energeticky efektivních budov 

- podpora výstavy nástaveb a přístaveb s vyšším energetickém standardem ke stávajícím 

budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi  

- způsobilým výdajem je také PENB, TDI, Blower Door Test 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. € 

- maximální dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz 

energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových 

investičních nákladů na stavbu 

- nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, 

restaurace, aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů, nepodporuje se rekonstrukce 

bytových a rodinných domů a veřejných budov a nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou 

výrobu 

- budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

- podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie 

- projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie 
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Úspory energie (Výzva IV.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  29. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    2. 7. 2018 – 29. 4. 2019 (průběžná výzva) 

Dotace:    30–50 % dle velikosti podniku (0,3–400 mil. Kč) 

Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky 
 

Podporované aktivity:  

- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti 

- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně 

příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií 

podle ČSN EN ISO 50001 

- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke 

zvýšení její účinnosti 

- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady 

zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) 

- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení 

obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající 

prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací 

odpadního tepla) 

- využití odpadní energie ve výrobních procesech 

- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 

procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu 

vedoucí ke zvýšení její účinnosti 

- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a 

fotovoltaické systémy) 

- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní 

spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky 

 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- k žádosti nutno přiložit Energetický posudek (dotováno do výše 350 tis. Kč) 

- klíčová kritéria pro schválení dotace: 

- prokázání absolutní úspory energie  

- měrné způsobilé výdaje na snížení emisí (Kč/kg CO2 za rok), efektivní poměr výše 

investice vůči snížení emisí CO2  

- hospodárnost rozpočtu  

- připravenost žadatele – stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu  

- měrné způsobilé výdaje nižší než 20 tis. Kč na úsporu 1 GJ 
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PROGRAM POTENCIÁL  

- založení nebo rozvoj infrastrukturních kapacit pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace – pořízení 

pozemků, budov, strojů a zařízení 

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora 50 % bez ohledu na velikosti podniku 

 

Potenciál (Výzva V.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  15. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    1. 10. 2018 – 15. 1. 2019 

Dotace:    50 % (2 – 30 mil. Kč) 

Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky 
 
Podporované aktivity:  

- založení nebo rozvoj infrastruktury (centra) průmyslového výzkumu, vývoje a inovací: pořízení 

pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto 

centra 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- nákup pozemků: max. 10 % výdajů 

- budovy: max. 40 % výdajů (stavební výdaje + služby projektantů) 

- minimální výše investice do dlouhodobého majetku projektu: 4 mil. Kč 

- každý žadatel (IČ) předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období  

- volná kapacita výzkumné infrastruktury je poskytována třetím stranám za nediskriminačních 

podmínek 
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PROGRAM APLIKACE 

- realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, také ve spolupráci 

s výzkumnými organizacemi 

- určeno pro podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí 

- podpora až 70 % dle typu projektu a velikosti podniku 

- program je určen zejména na financování mzdových nákladů vývojářů 

 

Aplikace (Výzva VI.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  15. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    28. 8. 2018 – 17. 12. 2018 

Dotace:    max. 70 % (1 - 40 mil. Kč) 

Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace 
 

Podporované aktivity:  

- průmyslový výzkum (max. do 50 % nákladů projektu) 

- experimentální vývoj   

Upřesnění:  

- způsobilý výdaj: osobní náklady, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, smluvní výzkum, 

licence, poradenské služby, provozní náklady (materiál) 

- výdaje na aktivity podnikatelského subjektu oproti aktivitám organizace pro výzkum musí být 

nadpoloviční (účast organizace pro výzkum není povinná) 

- míra dotace: výpočet dle více faktorů (velikost podniku, poměr průmyslového výzkumu vs. 

experimentálního vývoje, účinná spolupráce, veřejná podpora) 

- výstupem projektu musí být: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, 

prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software 
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PROGRAM ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

- tvorba nových IS/ICT řešení (vývoj SW), zřízení a provoz center sdílených služeb, vybudování a 

modernizace datových center  

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora až 60 % dle typu projektu a velikosti podniku 

 

ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb (Výzva IV.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  25. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    28. 8. 2018 – 28. 5. 2019 (průběžná výzva) 

Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podniku 
Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky  
 

Podporované aktivity:  

- zřizování a provoz center sdílených služeb 

 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace 1 – 100 mil. Kč 

- způsobilý výdaj: osobní náklady (min. 50 %), nájemné, služby expertů, HW, SW 

- dána minimální výše investice do dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (0,3 – 1 mil. Kč 

dle velikosti podniku) 

- příjemce musí vytvořit minimální počet nových pracovních míst stanovených textem výzvy a 

obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením 

centra 

 

ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center (Výzva IV.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  28. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    31. 8. 2018 – 31. 5. 2019 (průběžná výzva) 

Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podniku  
Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky  
 

Podporované aktivity:  

- budování a modernizace datových center (pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, 

hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů) 

 

Upřesnění: 

- dotace 10 – 150 mil. Kč 
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- náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních 

výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % 

procent celkových způsobilých investičních výdajů. 

 

ICT a sdílené služby – Tvorba nových IS/ICT řešení (Výzva IV.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  II.Q/2019 

Příjem žádostí o podporu:    9/2019 – 11/2019 (průběžná výzva) 

Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podniku  
Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky  
 

Podporované aktivity:  

- tvorba nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v 

oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i 

v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace 

- dotaci lze získat na osobní náklady ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů, nájemné, 

služby expertů 

- v režimu de minimis (max 200 tis. EUR) lze získat dotaci na HW, SW a ostatní výdaje související s 

projektem 

 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace 1 – 50 mil. Kč 

- nelze získat dotaci na: 

o centra pro implementaci IS/ICT – funkčně samostatné jednotky (ve smyslu samostatné 

právní entity), která tyto služby poskytují dceřiným/sesterským společnostem ve skupině 

nebo externím zákazníkům na bázi outsourcingu 

o tvorba zákaznických webových stránek 

o služby směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, 

lázně, restaurace atp.) 

- dána minimální výše investice do dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (0,3 – 1 mil. Kč 

dle velikosti podniku) 

- nutno vytvořit daný počet nových pracovních míst (2 – malý podnik, 3 – střední podnik, 4 – velký 

podnik). Pracovní místa musí být obsazena zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost 

odpovídající podpořené aktivitě. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do data ukončení 

projektu a doložena v poslední žádosti o platbu. Pracovní místa musí být obsazena po dobu 3 let 

u malého a středního podniku, 5 let u velkého podniku.  

 

ICT a sdílené služby – ICT v podnicích (Výzva V.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  II.Q/2019 

Příjem žádostí o podporu:    9/2019 – 11/2019 (průběžná výzva) 

Dotace: 25 – 45 % dle velikosti podniku  
Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky  
 

Podporované aktivity:  

- tvorba nových IS/ICT řešení 

- pořízení nových technologií 
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Podrobnější informace k aktivitě Tvorba nových IS/ICT řešení – viz výše Výzva IV. Podrobnější 

informace k aktivitě Pořízení nových technologií prozatím není k dispozici.  

 

 

 

PROGRAM OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

- výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů (OZE), výstavba či rekonstrukce 

malé vodní elektrárny 

- určeno pro malé, střední i velké podniky 

- podpora 50 – 70 % dle velikosti podniku 

 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  3.8.2018 

Příjem žádostí o podporu:    3.8.2018 – 29.3.2019 (průběžná výzva) 

Dotace: 40 – 80 % dle velikosti podniku a typu projektu 
Oprávnění příjemci:  malé, střední i velké podniky  
 

Podporované aktivity:  

- vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny  

- výstavba a rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy 

- výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy 

- výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného 

výkonu) 

 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace 250 tis. – 100 mil. Kč 

- dotace na Energetický posudek 

- vyrobená energie musí být určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu 

- způsobilý výdaj: energetický posudek a projektová dokumentace (podpora 40 – 80 % dle velikosti 

podniku a typu projektu) 

- není podporována výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních, fotovoltaických 

zdrojů či bioplynových stanic 

- podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s 

celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW 
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PROGRAM PROOF OF CONCEPT 

- aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků 

výzkumu a vývoje vyvinutých výzkumnou organizací s cílem zavedení nového produktu/služby na 

trh 

- určeno pro malé a střední podniky 

- podpora 50 – 70 % dle velikosti podniku a typu aktivit 

 

Proof of Concept (Výzva II.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  12/2018 

Příjem žádostí o podporu:    1/2019 – 5/2019 

Dotace: 50 – 70 % dle velikosti podniku a typu aktivit   
Oprávnění příjemci:  malé a střední podniky 
 

Podporované aktivity: 

- aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a 

vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie 

proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií 

proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit 

proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho 

příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch 

- Dotaci lze získat na: 

o náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti 

o náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky 

o náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv 

 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace 0,3 – 10 mil. Kč 

- východiskem při realizaci projektu proof of concept může být nápad nebo rozpracovaný výzkum, u 

kterého byl nalezen nový směr pro možnou budoucí aplikaci a komercializaci 

- základní výzkum ani výrobní aktivity nejsou podporovány 
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PROGRAM ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

- výstavba a rekonstrukce školicího centra 

- modernizace prostor pro vzdělávání zaměstnanců 

- pořízení školicích pomůcek 

- podpora 50 % bez ohledu na velikost podniku 

 

Školicí střediska (Výzva III.) 

Vyhlášení výzvy (stanovení pravidel):  26. 6. 2018 

Příjem žádostí o podporu:    15. 8. 2018 – 30. 5. 2019 (průběžná výzva) 

Dotace: 50 %   
Oprávnění příjemci:  malé a střední podniky 
 

Podporované aktivity: 

- výstavba nových školicích center 

- rekonstrukce školicích center 

- pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. 

- pořízení vzdělávacích programů 

Upřesnění (údaje z minulé výzvy): 

- dotace 0,5 – 5 mil. Kč (de minimis) 

- dotace na výstavbu/rekonstrukci je možná pouze v případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí 

(výstavbou) dotčených nemovitostí a ploch (nelze získat dotaci na provádění stavebních prací v 

pronajatých prostorech) 

- po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % 

z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího 

střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut) 

- nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z 

podporovaných odvětví 

- součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školicí místnost, tj. 

kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro přípravu 

drobného občerstvení. Podlahová plocha těchto prostor v m2, tj. servisních prostor, však nesmí 

přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2 

- bodově zvýhodněny budou projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o 

využití školicího střediska pro účely praxe či školení  
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IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 

Eurovision, a.s. 

Veveří 102, 616 00 Brno 

IČ: 27691845 

DIČ: CZ27691845 

Registrovaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 5056 

 

KONTAKT 

Lukáš Zátopek 

Obchodní manažer 

M: +420 724 051 185 

e-mail: l.zatopek@eurovision.cz 

  

 

 

 

 

Naše společnost je držitelem certifikátů managementu kvality ISO 9001:2015 a bezpečnosti informací 

ISO 27001:2014. 

Společnost Eurovision, a.s. je držitelem certifikátů pojištění profesní odpovědnosti do výše 50 mil. Kč, 

pojištění odpovědnosti manažerů společnosti do výše 20 mil. Kč a do stejné výše také pojištění 

odpovědnosti za škodu podnikatele.  
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