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Prosperita

Co bude program podporovat ?

-- Zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro 
průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace

-- vznik a rozvoj

-- podnikatelské inkubátory (PI)
-- vědeckotechnické parky (VTP)
-- centra pro transfer technologií (CTT)

-- sítí Business Angels



Infrastruktura pro průmyslový 
výzkum, technolog. vývoj a inovace

 Vědeckotechnické 
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 -- inovační zaměření
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 -- nově založené
 -- inovačně zaměřené

 MSP

Vzájemná spolupráce                                         
Tvorba podnikatelsko – inovační sítě



Prosperita

Kdo může do programu žádat?

-- podnikatelské subjekty

-- sdružení podnikatelů

-- územní samosprávné celky a jejich svazky
-- veřejné výzkumné instituce

-- vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce

-- stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, 
podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií 



Prosperita

Způsobilé výdaje
Investiční náklady 

-- Nákup  pozemků/objektů
-- Výstavba
-- HW a SW
-- Dopravní prostředek

Provozní náklady          
(de minimis)

-- Služby poradců
-- Mzdy provozovatele
-- Poplatky za ochranu 

duševního vlastnictví
(jen pro CTT)

-- Cestovné
-- Nájem
-- a další…



Prosperita

Způsobilé investiční výdaje

 -- Nákup pozemků
 -- Pozemkové úpravy
 -- Sítě a komunikace ke stavbám
 -- Nákup staveb
 -- Rekonstrukce staveb
 -- Novostavby
 -- Odstranění nevyužitých staveb
 -- Projektová dokumentace stavby
 -- Inženýrská činnost …

Investiční výdaje – pozemky a stavby



Prosperita

Forma a výše podpory

Omezení pro 3. osoby (zvýhodněný nájem, konzultantské služby 
a školení a rekvalifikace jen v PI pro inovační MSP)

Omezení pro rozpočtové položky (nákup pozemku)

Projekty bez stavební práce

Projekty obsahující stavební práce

Forma podpory

1 – 30 mil. Kč

5 – 200 mil. Kč

DOTACE

Alokace: 12 mld. Kč (cca 1,7 mld.Kč/rok)



Prosperita OPPP

 -- 17 hodnotitelských komisí
 -- 69 podaných žádostí
 -- 31 projektů podpořeno
 -- celková dotace 1,6 mld.Kč
 -- vznik a provoz více jak  31 700 m2 VTP
 30 000 m2 podnikatelských inkubátorů 
 -- podpořeno více jak 530 firem (v rámci VTP a PI)
 -- 400 přenosů technologií do firem 

 Dotace byla přidělena 48 % podaných projektů

V letech 2004 - 2006



Prosperita OPPP
Vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro Vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro 

transfer technologií v ČRtransfer technologií v ČR
podpořené v programu Prosperita OPPP existující a nové 

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

BIC Ostrava

Vědecký a technologický
park Řež

Třeboňské inovační centrum

Vědeckotechnický
park UP v Olomouci

Vědeckotechnický 
park JMK, Brno Technologické 

inovační centrum,
Zlín

Vědeckotechnický park 
Plzeň

CPIT, VŠB-TU Ostrava

Vědeckotechnický 
park při UTB ve 

Zlíně

Vědeckotechnický park a 
inkubátor Rumburk

Vědeckotechnický park 
České Budějovice

Vědeckotechnický 
park Slavičín

Vědeckotechnický park a 
inkubátor Březno

Technologický 
inkubátor VUT, 
Brno

Podnikatelský 
inkubátor 
Nymburk

Technologické centrum 
Hradec Králové

P. Inkubátor RVP 
Invest, Fulnek

STEEL IT, Třinec

Podnikatelský inkubátor 
Brno-Jih

INBIT, Brno

Podnikatelský 
inkubátor Vsetín

CTT MU Brno

TechnoPark 
Pardubice



Příklady projektů

 -- revitalizace objektů (Prabos) v průmyslovém areálu
 -- plánovaný investiční náklad: 2 370 Kč/m3

 -- plánovaná plocha: 726 m2

 -- přestavba původního závodu státního podniku Bytex
 -- plánovaný investiční náklad: 5 313 Kč/m3

 -- plánovaná plocha: 4 889 m2

Vědeckotechnický park Slavičín

Vědeckotechnický park Rumburk



Příklady projektů

 -- rekonstrukce historické budovy
 -- plánovaný investiční náklad: 14 000 Kč/m3

 -- plánovaná plocha: 963 m2

 -- přestavba bývalých objektů zemědělského družstva
 -- plánovaný investiční náklad: 1 000 Kč/m3

 -- plánovaná plocha: 2 500 m2

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor RVP Invest Fulnek



Příklady projektů

 -- rekonstrukce bývalých kasáren
 -- plánovaný investiční náklad: 2 000 Kč/m3

 -- plánovaná plocha: 3 464 m2

BIC Ostrava



Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací
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