
Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: 

 

 příjem žádostí do ROP SEVEROZÁPAD - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
podporuje zvýšení ubytovacích kapacit v Ústeckém a Karlovarském kraji, zlepšení kvality 
ubytovacích služeb a rozšíření nabídky doplňkových služeb. Program je zaměřen na 
budování, rozšíření nebo modernizaci ubytovacích zařízení a rozšíření nabídky doplňkových 
služeb ve vazbě na ubytovací zařízení. Program je určen pro malé a střední podnikatelské 
subjekty. 
 
Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011. 
 
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 2.2 – 

Vysokoškolské vzdělávání – výzva 28) podporuje aktivity zaměřené na zkvalitnění 
procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz je kladen 
zejména na podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe. Všechny 
předkládané projekty a realizované klíčové aktivity musí směřovat k naplnění cíle oblasti 
podpory: 
 
 Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu 

práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního 
studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory 
podnikatelského přístupu atd.; 

 Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti 
mezioborových studií; 

 Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních 
programů; 

 Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. 
 

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Příjem žádostí byl zahájen od 17. 1. 2011 do 25. 11. 2011. 

 

 příjem registračních žádostí do programu POTENCIÁL, který podporuje zřízení 
nebo rozšíření vývojového centra či oddělení zaměřeného na výzkum a vývoj 
výrobků nebo technologií (vybavení laboratoří, včetně vývoje specifického softwaru 
nutného pro inovaci výroby). Základní podmínkou je předpoklad, že výsledky práce centra 
či oddělení budou skutečně využity ve výrobě. Program je určen pro malé, střední a velké 
podnikatelské subjekty z oblasti zpracovatelského průmyslu, které svůj projekt realizují 
mimo území hlavního města Prahy. 
 
Výzva vyhlášena dne 4. 1. 2010. Příjem registračních žádostí byl zahájen od 26. 2. 2010 do 
30. 9. 2011, příjem plných žádostí pak od 27. 4. 2010 do 30. 11. 2011. 

 

 příjem žádostí do Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 2 – 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, tato výzva podporuje projekty 
ekologického vytápění, instalace zařízení pro záchyt emisí nebo prachových částic. Dále je 
možné podpořit výsadbu  a regeneraci izolační zeleně, opatření vedoucí ke snížení emisí 
čpavku a těkavých organických látek v ovzduší.  
 



Příjem žádostí byl zahájen od 1. 1. 2010 do 29. 7. 2011. 

 

 EUREKA podporuje projekty mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými 
podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Program podporuje spolupráci v oblasti 
aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Tematicky není nijak 
vymezeno, široce definované oblasti podpory.  
 
Příjem žádostí probíhá kontinuálně, nejbližší termín posuzování žádostí je stanoven na 28. 2. 
2011. 

 

 EUROSTARS podporuje evropský výzkum a vývoj založený na mezinárodní spolupráci 
malých a středních podniků (MSP), které mají vedle své podnikatelské činnosti také činnost 
výzkumu a vývoje. Přístup velkých podniků k těmto finančním zdrojům je omezený, mohou 
však participovat na výsledcích výzkumných projektů z těchto zdrojů financovaných 
(spolupříjemce).  
 
Kontinuální výzva k předkládání projektů má několik uzávěrek, nejbližší z nich bude 24. 3. 
2011.  

 

 příjem žádostí do programu PORADENSTVÍ podporuje proplacení některých 
poradenských služeb. Podporované aktivity jsou poradenské služby v rámci individuálních 
projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované externími poradci 
oprávněnými k této činnosti.  
 
Příjem registračních žádostí byl zahájen od 1. 10. 2010 do 31. 1. 2011, příjem plných žádostí 
pak od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011. 

 

 INOVACE - PATENT podporuje zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv 
průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, 
vysokými školami a fyzickými osobami.  
 
Příjem registračních žádostí byl zahájen od 1. 16. 2009 do 31. 5. 2011, příjem plných žádostí 
pak od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011. 

 

 

 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
Zaměřuje se na podporu rozvoje dynamického podnikání zemědělců nižší věkové kategorie 
a tím bude příznivě ovlivňovat věkovou strukturu zemědělců. Rozvoj znalostí a zvýšení 
lidského potenciálu. Zvýšení konkurenceschopnosti. 

Příjem žádostí bude zahájen od 17. 2. - 2. 3. 2011.  

 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních 
památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek 



místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále zpracování programů 
regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné památkové zóny. 

Příjem žádostí bude zahájen od 15. 2. - 28. 2. 2011.  

 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) 
v potravinářství 
Program je zaměřen na podporu inovací v rámci zemědělské výroby spoluprací se subjekty 
podílejícími se na výzkumu a vývoji. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 

Příjem žádostí bude zahájen od 15. 2. - 28. 2. 2011. 

 Realizace místní rozvojové strategie 
Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem 
Leader místní akční skupiny a stanovenými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova. 
Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční 
skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium 
zahrnuto uplatňování inovačních přístupů. 

Příjem žádostí bude zahájen od 15. 2. - 28. 2. 2011. 

 

 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (ES) PRO VÝZKUM, 
TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A DEMONSTRACE (7.RP) 
Program podporuje mezinárodní výzkum, vývoj a inovace, mobilitu výzkumných pracovníků 
a realizaci specifických typů projektů podporujících spolupráci firem a výzkumu. Program se 
zaměřuje na oblasti zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.  

Specifické programy 7. RP 

 SPOLUPRÁCE  
 MYŠLENKY (IDEAS)  
 LIDÉ (PEOPLE)  
 KAPACITY (CAPACITIES)  
 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM  
 EURATOM  

 



SOUHRN AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÝCH VÝZEV 
 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 
do 31. 1. 2011 — Poradenství 

do 31. 5. 2011 — Inovace Patent 

do 30. 9. 2011 — Potenciál 

do 31. 12. 2011 — Progres 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – 
MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 
EUREKA CZ — do 28. 2. 2011 (nejbližší uzávěrka kontinuálního příjmu žádostí) 

EUROSTARS — do 24. 3. 2011 

7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU V ČR – MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 
Aktuálně otevřeno 38 výzev v podprogramech: 

— Myšlenky 

— Spolupráce – např. JTI 

— Lidé 

— Kapacity 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
do 31. 5. 2011 — výzva č. XXIII Prioritní osa 2 * 

• oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 

• oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 

do 30. 6. 2011 — výzva č. XVIII Prioritní osy 2 a 3 ** 

• oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 

• oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 

• oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 

stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 

OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby 

tepla a elektřiny 

do 30. 6. 2011 — výzva č. XV Prioritní osa 2 a 4 ** 

• Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 

• Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 

do 29. 7. 2011 — výzva č. XXIV Prioritní osa 2 *** 

• oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší 

• oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 



* Výzva je pouze pro Moravskoslezský kraj. 

** Výzvy jsou pouze pro projekty s celkovými náklady nad 25 mil. 

EUR vč. DPH. 

*** Příjemce celá ČR, kromě Moravskoslezského kraje. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 
do 25. 11. 2011 oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 
do 28. 1. 2011 — Centra transferu technologií 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 
Od 17. 2. - 2. 3. 2011 — Zahájení činnosti mladých zemědělců 

od 15. 2. - 28. 2. 2011 — Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

od 15. 2. - 28. 2. 2011 — Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) 
v potravinářství 

od 15. 2. - 28. 2. 2011 — Realizace místní rozvojové strategie 

ROP SEVEROZÁPAD 
do 31. 3. 2011 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

 



 

ROZHOVOR S PŘÍJEMCEM DOTACE Z FONDŮ EU 
 

Operační program Podnikání a Inovace. Dotační podpora - výroba a aplikace miniaturních 
hologramů ve společnosti LightGate, a.s.  

Rozhovor poskytl: Luděk Polášek, předseda představenstva LightGate, a.s.  

 

1) Proč jste se rozhodli využít operační program Podnikání a Inovace a investovat do 
výroby a aplikace miniaturních hologramů?  
 

Společnost LightGate se specializuje na vývoj, výrobu, aplikaci a prodej vysoce bezpečnostních 
optických mikrostruktur, tedy hologramů, a jejich integraci pro ochranu proti padělání 
dokumentů, kolků a dalších produktů. Vyvinuli jsme unikátní polyesterové identifikační 
mikročástice (miniaturní hologramy o velikosti 100 – 1000 mikronů). Předmětem dotačního 
projektu bylo tedy vytvoření výrobní linky a aplikačních stanovišť na výrobu a aplikaci výše 
uvedeného výrobku. 

 

2) Jaké vybavení a činnosti jste si tak mohli z dotace zajistit a k čemu slouží? 
Do rozpočtu byly zahrnuty jak stavební úpravy, jmenovitě nástavba a úprava existující budovy 
sloužící pro aplikaci holografických mikročástic, logistiku a administraci. Rovněž dotace pokryla 
nákup nové technologie, úpravy holografických lisů a dalších strojů na míru. A v poslední řadě 
zajištění ochrany duševního vlastnictví, tedy patent. 

 

3) Byla to Vaše první zkušenost s granty či dotacemi s EU? 
V minulosti jsme měli již dva projekty – granty ve spolupráci s ČVUT od ministerstva průmyslu a 
obchodu, které jsme dotáhli do úspěšného konce. 
 
 

4) Proč jste se rozhodli při zpracování žádosti pro spolupráci s poradenskou firmou? 
Myslíte si, že Vám to usnadnilo práci? 
Spolupráci s poradenskou firmou jsme si vybrali na základě vlastního přesvědčení, že naším 
zájmem je se specializovat na vlastní výzkumnou a obchodní činnost naší společnosti. Od 
poradenské společnosti proto očekáváme stejný přístup a znalost dotačního prostředí, které nám 
přinese úsporu času. Zároveň jsme předpokládali, že spolupráce nám přinese velmi 
pravděpodobně kýžený efekt ve schválení dotace našeho projektu, což se skutečně naplnilo. 

 

5) Kolik prostředků jste do tohoto projektu investovali a kolik získali z fondů?  
 

Celková výše investice projektu činila 54,5 mil. Kč. Z uznatelných nákladů kryla dotace 60% 
finančních prostředků, z vlastních zdrojů jsme zaplatili pouze cca 22 mil. Kč. 

 

6) Proběhla realizace podle plánu nebo se objevily nějaké komplikace?  
Realizace stále ještě probíhá. Jsme na konci čtvrté etapy z celkových šesti. Daří se nám jednotlivé 
etapy zkracovat, takže samotný konec bude snad o dost dříve, než jsme plánovali. 



 

7) Máte v plánu další rozvojové projekty např. v oblasti výzkumu a vývoje, modernizace 
zázemí a vybavení či oblasti vzdělávání? Mohl byste mi některé tyto projekty přiblížit? 
Počítáte, že byste žádali o podporu z fondů EU či národních grantů? 

Ano, máme v plánu se pokusit i o další projekty s podporou fondů EU. Máme připravený přístroj 
do projektu inovace, který chceme patentovat a připravit jeho sériovou výrobu. Prozatím máme 
hodně práce se stávajícím projektem a s projektem ze SZIF, který jsme taktéž získali tento rok. 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustrační foto: LightGate, a.s. 

 
 


