VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPIK
PROGRAM APLIKACE
Výzva č. I
Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových
produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k
zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových
trzích. Projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční prototyp,
poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor.
PŘÍKLAD PROJEKTU PRO NOVÁ ODVĚTVÍ
Z oblasti kreativních průmyslů a především pak digitální ekonomiky lze zmínit řadu cílů
uvedených rovněž v národních výzkumných prioritách. Patří sem např. systémy pro
řízení a rozhodování, moderní telematické metody a logistika, chytré sítě, senzorika
a využití simulačních prostředků a prostředků virtuální reality, propojování inženýrských
a umělecko-designerských činností, chytré materiály a jejich performance – based
design, simulace situací ve výrobních procesech a optimalizace jejich nastavení
z hlediska minimalizace rizika selhání, digitální továrny (virtuální simulace celého
výrobního procesu) atd.
HARMONOGRAM
Příjem Registračních žádostí: 26. červen 2015 – 30. září 2015
Příjem Plných žádostí: 1. říjen 2015 – 30. listopad 2015
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 4 roky od data přijatelnosti
projektu, nejdéle však 31.12.2019.
PODPOROVANÉ AKTIVITY


podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního
vývoje.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE






osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál,
náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů,
náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v
rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady
na poradenské a rovnocenné služby,
dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál.

MÍRA A VÝŠE PODPORY
Dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč/projekt.
Maximální míra podpory závisí na velikosti příjemce a na kategorii činností a je uvedena
v následující tabulce:
Kategorie činnosti

malý
podnik

střední
podnik

velký
podnik

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

průmyslový výzkum v případě účinné
spolupráce

80 %

75 %

65 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

experimentální vývoj v případě účinné
spolupráce

60 %

50 %

40 %

ŽADATEL





příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření
znalostí,
žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia
složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí,
žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti dle kategorizace CZ – NACE,
projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy.

PODMÍNKY PROGRAMU






jedná se o projekt výzkumu a vývoje, který obsahuje pouze činnosti spadající do
kategorie průmyslový výzkum a/nebo experimentální vývoj,
podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu,
projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční
prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový
vzor,
nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.

KATEGORIZACE CZ-NACE pro kulturní a kreativní průmysly
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