VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPIK
PROGRAM POTENCIÁL
Výzva č. I
Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které
provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení
spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu
kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky.
PŘÍKLAD PROJEKTU PRO NOVÁ ODVĚTVÍ
Podporovány jsou projekty, kde dochází nejprve k výzkumu a vývoji např. materiálových
vlastností výrobků, který je ale následován vlastní podnikovou výrobou.
HARMONOGRAM
Příjem Registračních žádostí: 1. červen 2015 – 31. srpen 2015
Příjem Plných žádostí: 1. říjen 2015 – 31. prosinec 2015
PODPOROVANÉ AKTIVITY




založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v
pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného
pro zajištění aktivit tohoto centra,
u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní
náklady centra.

VÝŠE PODPORY
Míra podpory je stanovena ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na
velikost podniku a místo realizace, a to ve výši 2 - 75 mil. Kč (až 150 mil. Kč v
hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti).
ŽADATEL





MSP i velké podniky (pro velké podniky je vyčleněno maximálně 40% celkové
alokace) s minimálně 2letou historií
žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti dle kategorizace CZ – NACE,
je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě,
nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Musí být vynaloženy nejdříve v den podání předběžné žádosti, u velkých podniků musí
být majetek nový.
1. Způsobilé investiční výdaje


dlouhodobý hmotný majetek - zejména nákup pozemků (pouze do výše 10% ze
způsobilých investičních výdajů), budov (pouze do výše 40% ze způsobilých
investičních výdajů), strojů a jiného zařízení pro VaV,



dlouhodobý nehmotný majetek - (zejména pořízení patentů, operativních nebo
patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, nepřesahující
cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, software apod.) – pouze
do výše 50% ze způsobilých investičních výdajů

2. Vybrané provozní náklady – pouze pro MSP, podpora de minimis


zejména vybrané osobní náklady (mzdy absolventů provádějících VaV), služby
poradců, expertů a studie, dále pak externě nakupované služby poradců,
expertů, znalců, jimi zpracovávané studie a analýzy

3. Náklady na publicitu spojenou s projektem
VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE













projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy,
projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu,
minimální výše investice (způsobilé investiční výdaje) do dlouhodobého majetku,
využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě
velkých společností 10 mil. Kč,
příjemce dotace je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií
pro účely výzkumu a vývoje,
pokud je součástí aktivit nové kapacity činnost v oblasti VaV produktů či
produktových řad, jejímž výstupem je stavba či konstrukce prototypů, pak musí
tyto prototypy podstoupit prototypové zkoušky. Pokud budou prototypy
následně prodány, budou vždy deklarovány jako prodej zkušebního prototypu za
cenu nepřevyšující přímé materiálové náklady.
finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením
nesmí být nižší než 5 bodů,
výstup projektu musí spadat do odvětví CZ-NACE specifikovanými v příloze výzvy,
příjemce se řídí Pravidly způsobilosti výdajů a pravidly povinné publicity,
každý žadatel je oprávněn v rámci výzvy předložit pouze 4 projekty,
příjemce dotace je povinen zachovat investici, vykonávat podpořenou aktivitu a



používat podpořený majetek po dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu,
výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č.137/2006.

KATEGORIZACE CZ-NACE pro kulturní a kreativní průmysly
32, 62 a 63 (možné pouze jako vedlejší výstup projektu)

