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Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 
  

Dotace až 90% na projekty nových řešení pro boj proti COVID-19 = financování nákladů potřebných pro rychlé 
uvedení řešení do praxe. Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, 
které umožní efektivně bojovat s COVID-19; podpora provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby 
ochranných pomůcek nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek. 
 

Podporované aktivity: 

 Výroba ochranných prostředků proti COVID 19 = Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických 
prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů zaměstnanců ve výrobě těchto prostředků u nových řešení, 
která je možno okamžité nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena; u stávajících řešení, u 
nichž je nezbytné výrazné navýšení kapacity.  

 Využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do 
praxe = Rychlé poskytnutí financování zaměřené na finální dokončení nových technologií a řešení, a to 
medicínských i nemedicínských; rychlou podporu již existujících dostupných technologií, které mohou být 
rychle nasazeny na český trh, nebo technologií, které jsou v poslední fázi vývoje a mohou být rychle 
dokončeny. 

 Vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 = Rychlé 
poskytnutí financování na nasazení zcela nových řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů na 
ekonomiku a společnost. Jde o zcela nová a dosud neexistujících řešení. 

Příjemci:  
 

Příjemci: 

 Podnikatelé bez ohledu na velikost. 

 

Uznatelné náklady: 

 mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu),  

 náklady na materiál, vodu, energie,  

 náklady na nákup nezbytných služeb. 

 
Míra a výše dotace: 

 Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v rámci podpory de minimis, poskytované v Kč, činí 200 000 
EUR, minimální výše dotace na žádost činí 500 tis. Kč. 

 Výše dotace aktivita A je stanovena na 50 % způsobilých výdajů projektu. 

 Výše dotace aktivita B je stanovena na 70 % způsobilých výdajů projektu. 

 Výše dotace aktivita C je stanovena na 90 % způsobilých výdajů projektu. 

 

Termín podávání žádostí o dotaci: 

 Od 2. 4. 2020 do vyčerpání prostředků (aktuální alokace je 400 mil. Kč) nebo pominutí důvodů vyhlášení. 

 

 

 


