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Dotace jsou 
příležitost 
pro vaši firmu



V  novém  dotačním  období  máte  jedinečnou 
příležitost  získat  dotace  na  rozšíření  vašeho 
podnikání,  zvýšení  konkurenceschopnosti  fir-
my  nebo  zlepšení  návratnosti  investic.  Dotaci 
můžete  získat  mimo  jiné  na  inovace  a  vývoj 
vašich  výrobků,  realizaci  energetických  úspor 
nebo na investice do vývojových či IT center.

Máte již s dotacemi zkušenosti nebo si kladete 
otázku,  zda  se  vaší  firmy  dotační  tituly  vůbec 
týkají?  Ať  už  jsou  vaše  zkušenosti  jakékoliv, 
otevírají se nové programy s novými pravidly 
a  rozděluje  se  4,3  mld.  eur  s  mírou  podpory 
25–65 %. Proč  to  tedy nezkusit právě v  tomto 
období?

V  KPMG  Česká  republika  máme  dlouholeté 
zkušenosti s investičními pobídkami a dotace-
mi. Známe váš obor a respektujeme vaše pri-
ority. Na projekt nahlížíme komplexně a usilu-
jeme o jeho dovedení až do úspěšného konce. 
Termíny hlídáme za vás a umíme řešit nestan-
dardní či neočekávané situace – pro  jejich  ře-
šení  jsme  v  pravidelném  pracovním  kontaktu 
s představiteli příslušných státních orgánů.

Jan Linhart
Partner
Daňové poradenství
KPMG Česká republika

Přehled důležitých termínů

Léto 2016 
–   Vyhlašování druhých výzev jednotlivých  
  programů OPPIK

Podzim 2016 
–   Zahájení příjmu předběžných žádostí**

2015 až 2020 
–   Průběžné vyhlašování výzev v rámci  
  pravidelného harmonogramu

Do konce roku 2023 
–   Ukončení realizace všech projektů

  *  Operační program podnikání a inovace pro    

    konkurenceschopnost

 **  Podání žádosti = možnost zahájení prací na projektu



Zažádat o dotaci, 
získat ji a plně využít.
Jak správně 
postupovat?



Fáze první  
– plánování investice

Investiční plán je třeba připravit s výhledem na 
několik let dopředu. Pomůžeme vám jednotlivé 
dotace  zkombinovat  a  propojit  s  investičními 
pobídkami a dalšími formami podpory.

Posoudíme  vaše  dosavadní  investiční  plány 
a navrhneme nejvhodnější strukturu investic.

Připravíme také úvodní analýzu, v níž zhodnotí-
me limitující podmínky a pravidla relevantních 
programů  včetně  případných  rizik  a  slabých 
míst  budoucího  projektu.  Doporučíme  vhod-
nou  kombinaci  dotačních  programů  pro  vaše 
investice.

Fáze druhá  
– příprava žádosti

Druhá fáze začíná nastavením harmonogramu 
a shromažďováním podkladů pro přípravu sa-
motné žádosti.

Společně s klienty připravujeme projektové žá-
dosti  tak,  aby  jednoznačně  prokázaly  splnění 
všech důležitých kritérií a mohly získat co nej-
vyšší počet hodnoticích bodů.

Pomáháme s přípravou podnikatelských zámě-
rů,  finančních  analýz  a  dalších  důležitých  do-
kumentů.

Celou žádost vyplníme a podáme v rámci elek-
tronického systému pro administraci projektů.

Po  podání  žádosti  pomáháme  s  vyjasněním 
doplňujících dotazů ze strany státních orgánů.
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„Setkáváme se s tím, že se firmy zaměří jen na 
jednu dílčí investici. Přitom by vhodnou kombinací 
různých investic i dotačních titulů mohly získat 
větší podporu. Je škoda o tyto prostředky přijít. 
Investici proto doporučujeme zvažovat v kontextu 
plánovaných investic celé firmy.“ 

Tomáš Kroupa
Senior Manager, 
Daňové poradenství
KPMG Česká republika





Fáze třetí  
– implementace a monitoring

Podle  našich  zkušeností  v  této  fázi  žadatelé 
nejvíce chybují. Zejména tím, že po úspěšném 
schválení  žádostí  v  rámci  implementační  fáze 
podcení řadu podmínek a pravidel.

Pomáháme  firmám  se  správným  nastavením 
projektového  řízení a  současně hlídáme důle-
žité  termíny. Zajišťujeme  tedy  realizaci  celého 
procesu od podání žádosti až po správné vyká-
zání  přijaté  dotace  včetně  přípravy  na  možné 
kontroly.

Upozorňujeme firmy na důležité termíny i mož-
né problematické body.

Asistujeme  u  přípravy  a  realizace  výběrových 
řízení,  která  jsou  velmi  často  kamenem  úrazu. 
Pomáháme  zodpovědět  i  následné  dotazy  při 
schvalovaní již realizovaných výběrových řízení.

Zajišťujeme školení projektového týmu na stra-
ně klienta ve všech relevantních oblastech.

Fáze čtvrtá  
– kontrola a vykázání dotace

Pomůžeme  vám  s  přípravou  na  kontroly  ze 
strany státních orgánů.

V  rámci  kontrol  pomáháme  řešit  problémové 
situace a případné spory s kontrolními orgány.

Poradíme vám s daňovou problematikou a otáz-
kou křížení podpor, pokud společně s dotacemi 
využíváte  investiční pobídky nebo daňový od-
počet na výzkum a vývoj.

Poradíme vám, jak a především kdy dotaci za-
účtovat.
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„Firmy si podle našich zkušeností často neví rady 
s okamžikem a způsobem zaúčtování dotace. Tuto 
problematiku vám pomůžeme řešit a poradíme 
vám, jak správně dotaci zaúčtovat.“
 
Karin Osinová
Manager
Daňové poradenství
KPMG Česká republika

„Mezi základní chyby patří nevyjasnění projekto-
vých rolí a nesprávné nastavení vnitrofiremní ko-
munikace. Může se tak stát, že daný projekt řeší 
‚všichni a nikdo‘. Výsledkem bývá nedodržování 
monitorovacích pravidel, chybná realizace výběro-
vých řízení na dodavatele nebo nesplnění důleži-
tých ukazatelů. Kvůli těmto pochybením pak firma 
ztrácí nárok na dotaci nebo její část.“

Karin Osinová
Manager
Daňové poradenství
KPMG Česká republika



Podmínky  
a pravidla vybraných 
programů



V programu Potenciál 
můžete získat dotaci na 
investice do výzkumu 
a vývoje.

Program Potenciál je součástí OPPIK a byl im-
plementován již v programovém období 2007–
2013. Pro aktuální období 2014–2020 je k dispo-
zici 5,5 mld. Kč.

V  rámci  podporovaných  aktivit  můžete  vybu-
dovat či rozšířit svá centra či oddělení pro prů-
myslový výzkum, vývoj a inovace, a pořídit tak 
nové špičkové vybavení.

Výše podpory na jeden projekt se může pohy-
bovat od 3 až do 200 mil. Kč.

Dotace můžete získat na pořízení dlouhodobé-
ho majetku až do výše 50 % způsobilých výdajů.

Mezi způsobilé výdaje si jako velký podnik mů-
žete započítat dlouhodobý hmotný majetek na 
pořízení  strojů,  pozemků,  budov,  technologií 
a softwaru. Malé a střední podniky mohou na-
víc získat dotaci na provozní náklady vývojové-
ho centra.

V programu Aplikace  
můžete získat dotaci na 
provozní náklady vynaložené 
na projekty průmyslového 
výzkumu a experimentálního 
vývoje.

Program Aplikace je také součástí OPPIK a jde 
o  obdobu  dřívějšího  programu  TIP.  Celkový 
rozpočet  programu  na  období  2014–2020  činí 
8,5 mld. Kč.

V  rámci  podporovaných  aktivit  můžete  reali-
zovat  průmyslový  výzkum  a  experimentální 
vývoj.

Dotace je možné získat na provozní náklady vy-
naložené  při  řešení  vývojových  projektů,  a  to 
od 25 % až do 65 % ze způsobilých výdajů dle 
typu aktivity a míry spolupráce s výzkumně-vý-
vojovými institucemi.

Výše  podpory  na  jeden  projekt,  realizovaný 
mimo  Prahu,  se  může  pohybovat  od  1  až  do 
100 mil. Kč.

Mezi  způsobilé  výdaje  patří  provozní  náklady 
vzniklé při řešení vývojových projektů jako na-
příklad mzdy a odvody, cestovné, daňové od-
pisy  majetku  využitého  při  řešení  projektu  či 
spotřebovaná energie a materiál.

U projektu by měl existovat předpoklad získání 
patentu,  ochranné  známky  či  jiné  definované 
formy ochrany duševního vlastnictví.



V programu Inovace můžete 
získat dotaci na investice do 
zavádění nových výrobků 
a technologií do výroby včetně 
implementace související 
organizační či marketingové 
inovace.

Program Inovace  je součástí OPPIK a byl stejně 
jako program Potenciál implementován již v ob-
dobí 2007–2013. Aktuální rozpočet činí 11 mld. Kč.

Mezi  podporované  aktivity  patří  produktové 
a procesní inovace, tzn. zvýšení technické a užit-
né hodnoty výrobků, technologií a služeb či zvý-
šení  efektivnosti  procesů  výroby  a  poskytování 
služeb.  Dále  také  marketingové  a  organizační 
inovace, a to vždy pouze v kombinaci s  inovací 
produktu či procesu.

Důležitou podmínkou je nutná vazba projektu na 
ukončené aktivity výzkumu a vývoje a prokázá-
ní  existence  funkčního  prototypu  včetně  práva 
s ním nakládat.

Dotace je možné získat na pořízení dlouhodobého 
majetku až do výše 25 % ze způsobilých výdajů.

Výše  podpory  na  jeden  projekt,  realizovaný 
mimo Prahu, se může pohybovat od 1 až do 200 
mil. Kč.

Mezi způsobilé výdaje je možné započítat inves-
tice do dlouhodobého hmotného (nové výrobní 
stroje  a  zařízení,  hardware  a  software,  licence 
a patenty atd.)  i nehmotného majetku  (pořízení 
softwaru, licencí apod.).



V programu Úspory energie 
můžete získat dotace 
na investice do snížení 
energetické náročnosti.

Program  Úspory  energie  je  rovněž  součástí 
OPPIK a navazuje na dřívější program Eko-ener-
gie. Jeho celkový rozpočet je 21 mld. korun.

V rámci podporovaných aktivit je možné např. 
modernizovat a rekonstruovat rozvody elektři-
ny, plynu a tepla v budovách, zavádět a moder-
nizovat systémy měření a regulace, modernizo-
vat a rekonstruovat stávající zařízení na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu a snižovat energe-
tickou  náročnost  budov  (zateplování,  výměna 
oken atd.).

Dotace  je možné získat na pořízení dlouhodo-
bého majetku s mírou podpory do výše 50 % ze 
způsobilých výdajů.

Výše  podpory  na  jeden  projekt,  realizovaný 
mimo Prahu, se může pohybovat od 0,5 až do 
250 mil. Kč.

K projektu budete potřebovat energetický audit 
či posudek, přičemž nelze podpořit projekty vy-
užívající jako palivo uhlí.

V programu ICT a sdílené 
služby můžete získat dotaci 
na vybudování centra 
sdílených služeb nebo 
datového centra

Dotace jsou přidělovány rovněž z OPPIK z cel-
kového  rozpočtu  ve  výši  více  než  6  mld.  Kč. 
Ani  tento  program  není  žádným  nováčkem  – 
v předcházejícím období šlo o jeden z nejvyu-
žívanějších.

V rámci podporovaných aktivit můžete navrh-
nout  a  aplikovat  nová  ICT  řešení,  vybudovat 
a  provozovat  centra  sdílených  služeb  či  nově 
budovat a modernizovat datová centra.

Program nepodporuje call centra, centra zákaz-
nické podpory či opravárenská centra.

Dotace  je možné získat na pořízení dlouhodo-
bého  majetku  a  vybrané  provozní  náklady  až 
do výše 25 % ze způsobilých výdajů.

Výše podpory na jeden projekt, realizovaný mimo 
Prahu, se může pohybovat až do 200 mil. Kč.

Mezi způsobilé výdaje je možné započítat dlou-
hodobý hmotný a nehmotný majetek  (stavby, 
pozemky,  hardware  a  sítě,  stroje  a  zařízení, 
software,  licence,  know-how)  nebo  vybrané 
provozní náklady (mzdové náklady, nájem pro-
stor).



Další dotační 
programy



Obnovitelné zdroje energie

Program  podporuje  výstavbu,  rekonstrukci 
nebo modernizaci malých vodních elektráren, 
instalaci vzdálené kogenerační jednotky na bi-
oplyn či zdroje tepla z biomasy.
Nepodporuje se ovšem výstavba a rekonstruk-
ce solárních, větrných či geotermálních zdrojů 
a bioplynových stanic.
Můžete získat dotaci na pořízení dlouhodobého 
majetku až do výše 50 % ze způsobilých výda-
jů  na  jeden  projekt,  realizovaný  mimo  Prahu, 
v rozmezí od 1 až do 100 mil. Kč.

Nízkouhlíkové technologie

V  rámci  projektu  jsou  podporovány  projekty 
elektromobility,  akumulace  elektřiny  v  rámci 
inteligentních sítí v budovách, aplikace vodíko-
vých technologií či využití biometanu.
Můžete získat dotaci na pořízení dlouhodobého 
majetku až do výše 50 % ze způsobilých výda-
jů  na  jeden  projekt,  realizovaný  mimo  Prahu, 
v rozmezí od 0,5 až do 100 mil. Kč.

Vysokorychlostní internet

Program podporuje modernizaci a rozšiřování 
stávající  infrastruktury  pro  přístup  k  vysoko-
rychlostnímu internetu a další aktivity.
Můžete získat dotaci na vybrané investiční ná-
klady v rozmezí od 1 až do 200 mil. Kč na jeden 
projekt,  realizovaný  mimo  Prahu,  ale  i  ve  vy-
braných částech Prahy.
Je  nutné  mít  oprávnění  k  podnikání  v  oblasti 
elektronických komunikací a být registrován na 
Českém telekomunikačním úřadě.

Smart Grids I

Program  je určen držitelům  licence pro distri-
buci  elektřiny  a  zaměřuje  se  na  modernizaci 
distribučních soustav a další aktivity.
Můžete získat dotaci až 50 % ze způsobilých vý-
dajů, na jeden projekt realizovaný mimo Prahu, 
v rozmezí od 1 do 500 mil. Kč.
Mezi  způsobilé  výdaje  je  možné  započítat  in-
vestice do dlouhodobého hmotného i nehmot-
ného majetku.
Musíte být držitelem licence pro distribuci elek-
třiny.

Kromě uvedených programů existuje celá řada 
dalších,  jako  například  Operační  program  Ži-
votní prostředí  (OPŽP), Operační program Za-
městnanost  (OPZ)  nebo  programy  Technolo-
gické agentury České republiky (TAČR). Pokud 
vás zajímají, velmi rádi vám o nich poskytneme 
doplňující informace.



10 výhod spolupráce 
s KPMG při žádaní 
o dotaci z fondů EU



Na váš projekt nahlížíme 
komplexně
Posuzujeme  širší  souvislosti  vašeho  projektu, 
včetně vazby na další investice, které realizujete.

Projekt dovedeme až do 
úspěšného konce
Neomezujeme  se  jen  na  podání  žádosti  a  její 
schválení. Skutečné problémy často vznikají až 
při realizaci projektu, během níž jsme vám stále 
k dispozici.

Termíny hlídáme za vás
Po celou dobu realizace projektu vás průběžně 
upozorňujeme na blížící se termíny a povinnosti.

Hledáme nejvhodnější 
kombinaci podpor
Pomáháme  vám  vybrat  z  nabízených  forem 
podpory takovou kombinaci, která maximalizu-
je výhody pro vás.

Respektujeme vaše priority
Navrhujeme taková řešení, která reflektují širší 
souvislosti oboru, v němž podnikáte, a umožní 
vám řídit rizika, která z nich plynou.

Máme dlouholeté zkušenosti 
s investičními pobídkami 
a dotacemi
Známe veškeré souvislosti různých typů podpor 
a dokážeme vám pomoci s jejich nastavením.

Poskytneme vám tým 
zkušených odborníků
Naši zkušení odborníci kombinují znalosti z růz-
ných oborů, aby maximalizovali přidanou hod-
notu pro váš projekt.

Jsme v obraze
Naši pracovníci jsou v pravidelném pracovním 
kontaktu s představiteli státních orgánů a kon-
zultují  s  nimi  metodické  otázky  a  náměty  na 
zlepšení.

Známe váš obor
Tým pro váš projekt sestavíme na míru ze speci-
alistů, kteří znají obory podnikání svých klientů.

Řešíme nestandardní situace
Během  životnosti  projektu  nastává  celá  řada 
nestandardních  situací,  které  dovedeme  řešit. 
Kromě častých změn,  jako  jsou zpoždění pro-
jektu nebo změna jeho rozsahu, jsou to i speci-
fické otázky fúzí a akvizic, kombinace více pro-
jektů a další vlivy.
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