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IMPORTANT REMARKS FOR CZECH PARTNERS

• Participation of Czech SMEs is possible only by submitting  
application in the programme APPLICATION

• The applicant needs to fulfil all conditions of the programme

AIM OF PROGRAMME

• Creation of new knowledge needed to develop new products, materials, 
 technologies and services.

• The results of applied research will lead to the introduction of higher level inno-
vations and to the creation of products that are competitive on global markets.

FUNDING CONDITIONS

• Total grant: up to 50 million CZK

• R&D projects need to fall into the category of industrial research/experimental 
development

REQUIREMENTS 

• The project must be implemented in the Czech Republic outside the territory of 
Prague.

• Projects can be funded for max 4 years.

REMARKS 

• Projects can be implemented as individual projects of enterprises or as consortia 
of companies and research organizations.

• The programme is funded by the European Regional Development Fund

INFORMACE PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH MSP

• Zapojení českých MSP je podmíněno podáním projektu do programu APLIKACE

• Žadatel musí splnit všechny podmínky programu

CÍL PROGRAMU 

• získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, 
 technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a 
experimentálního vývoje

• Výsledky projektů povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů 
konkurence-schopných na světových trzích.

PODMÍNKY DOTACE

• Celková výše dotace maximálně 50 mil. Kč

• Projekt musí spadat do kategorie průmyslového výzkumu/experimentálního 
vývoje

POŽADAVKY

• Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

• Maximální délka projektu je 4 roky.

POZNÁMKY

• Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia 
složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí

CONTACT INFO

Robert Wenzel  
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