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Program CFF - The Country for the Future 

na období 2020-2027, alokace 6,1 mld. Kč ze státního rozpočtu
postupná implementace podprogramů:

PP1 „Start-upy“ – Technologická inkubace start-upů (realizuje 
agentura CzechInvest, spuštění v říjnu 2021)
PP 2 „Digitální lídři“ – podpora vzniku a rozvoje center pro 
digitální inovace,  závisí na provázání s Digital Europe
PP3 „Inovace do praxe“ – podpora zavádění konkrétních 
inovací v MSP

Předvádějící
Poznámky prezentace
Podprogram 1 „Start-upy“: rozvoj start-upů v tematicky zaměřených inkubačních center, podporována bude rovněž internacionalizace vyspělejších hi-tech start-up společností prostřednictvím „řízeného“ růstu (akcelerace); do realizace je zapojena agentura CzechInvest skrze systémový projekt „Technologická inkubace start-upů“, který je před spuštěním.Do roku 2027 je v plánu podpořit cca 250 inovativních firem; inkubace se zaměří na 7 technologických oblastí klíčových pro další ekonomický rozvoj ČR – mobilitu budoucnosti, umělou inteligenci a IT, kreativní průmysly, kosmické technologie apod.Podprogram 2 „Digitální lídři“ podpora infrastruktury pro rozvoj digitalizace a služeb pro digitální inovace zejména v podnicích (digitální inovační huby), a to jak na národní úrovni, tak ve vazbě na aktivity EU v rámci komunitárního programu Digital Europe a Horizon Europe; jedním z výstupů bude poskytování inovačních služeb zejména pro MSP.Spuštění se stále posunuje s ohledem na přípravu implementace programu Digital EuropePodprogram 3 „Inovace do praxe“ podpora zavádění inovací produktů a postupů v MSP, včetně inovací organizačních;Typicky jde o inovaci procesů – zejm. logistika, řízení výroby a dalších procesů v organizaci, jejich propojování v informačních systémech apod.
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Program CFF - The Country for the Future 

Podprogram „Inovace do praxe“ – podpora zavádění inovací 
postupů, produktů a organizačních inovací v podnicích (MSP)
přehled veřejných soutěží

1. VS (2020) – podpořeno 9 projektů
2. VS (2020) – podpořeno 33 projektů (zaměření COVID) 
3. VS (2021) – vybráno 94 projektů, kde probíhá uzavírání smluv
4. VS (2022) – předpoklad vyhlášení Q1/Q2 2022 v návaznosti 
na přípravu implementace Národního plánu obnovy

Předvádějící
Poznámky prezentace
1. VS byla pilotní pro poskytovatele i podniky, šlo o zcela nový program, proto jen 9 podpořených projektů2. VS byla přímo zaměřená na zavádění nových řešení a postupů, včetně organizačních inovací, které mohou napomoci s bojem proti pandemii COVID-19 či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci; podpořeno bylo celkem 33 projektů, výše celkové dotace činí 218 mil. Kč3. VS – výsledky byly vyhlášeny na konci srpna 2021, do soutěže zasláno celkem 169 návrhů projektů, podpora byla nabídnuta 94 projektům s celkovou dotací 600 mil. Kč4. VS by měla být vyhlášena kompletně na financování z Národního plánu obnovy, uvažovaná alokace cca 600 mil. Kč (tedy obdobně jako 3.VS, čili podpořeno by mohlo být cca 100 projektů)
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Program MPO na podporu aplikovaného výzkumu 
implementovaný Technologickou agenturou ČR
Celková předpokládaná podpora: 9,7 mld. Kč
Trvání programu: 2020 – 2027

Podprogram PP1 „Technologičtí lídři“ – zvýšení konkurence-
schopnosti podniků a posílení jejich stávajících VaV aktivit

Podprogram PP2 „Nováčci“ - nastartování vlastních výzkumných 
a vývojových aktivit

PROGRAM TREND
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podporované aktivity: 
výzkum a vývoj konkrétního aplikovaného výsledku s tržním uplatněním 
(prototyp, ověřená technologie apod.), s doloženou studií uplatnění na trhu

příjemci: podniky, případně ve spolupráci s VO

intenzita podpory: až 70 % na projekt v PP1, v PP2 80 %

délka projektů: až 5 let 

způsobilé náklady: 
osobní, nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, další provozní, 
subdodávky a ostatní služby, doplňkové (režijní)

PROGRAM TREND
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Podprogram „Technologičtí lídři“
dosud podpořeno ve dvou soutěžích 328 projektů (za cca 5,6 mld. Kč)

další soutěž bude vyhlášena buď v rámci Národního plánu obnovy 
(předpokládaná alokace 3 mld. Kč), nebo původně plánovaná soutěž 
financovaná ze státního rozpočtu v květnu 2022 (cca 2 mld. Kč)

Podprogram „Nováčci“
dosud podpořeno v jedné soutěži 20 projektů (za cca 180 mil. Kč)

druhá soutěž je v procesu hodnocení 137 přijatých projektů, vyhlášení 
výsledků do 30. listopadu 2021

PROGRAM TREND

Předvádějící
Poznámky prezentace
Třetí veřejná soutěž v podprogramu Technologičtí lídři (dle formálního značení 5. VS v programu TREND) měla být původně vyhlášena na podzim 2021, a to z prostředků Národního plánu obnovy (NPO). Program TREND však byl na těsně před schválením NPO vyjmut z „evropského“ financování a byť zůstává součástí NPO, je třeba na něj najít zdroje ze státního rozpočtu ČR. Hledáním zdrojů se zabývá i RVVI a zdá se, že to může trvat i několik měsíců. Termín vyhlášení soutěže tak bohužel stále není jasný.Pokud tyto dodatečné zdroje nebudou nalezeny, bude zřejmě vyhlášena až další původně plánovaná soutěž v květnu 2022 s alokací cca 2 mld. Kč.
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Děkuji za pozornost
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