OPPIK – POTENCIÁL
Příjem žádostí od 15. září 2016

Vážení,
Operační programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevírá novou Výzvu v rámci
programu podpory Potenciál.
Potenciál je určen pro inovativní podniky, které v regionech mimo Prahu realizují projekty výstavby „inovačních“
center v podobě pořízení, výstavby či rekonstrukce nemovitosti a vybavení centra technologiemi.
Příjem Žádostí začne 15. 9. 2016, Žádosti se budou podávat jednokolově s průběžným hodnocením.
Alokace výzvy je 1,5 miliardy Kč. Vzhledem k očekávanému zájmu však je možné očekávat rychlé uzavření příjmu Žádosti díky vyčerpání alokace. Oficiální datum ukončení příjmu Žádostí je 31. 10. 2016.
Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu (=data podání Žádosti). Případné prodloužení v tuto chvíli nemůžu garantovat, ještě s ním v OPPIK není zkušenost.
Podporovaná odvětví: Zpracovatelský průmysl; Zásobování vodou; činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi; ostatní jako vedlejší činnosti projektu

Program Potenciál Výzva II.
Příjemce:

Malé a střední podniky; velké podniky

Podporované aktivity:

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení atd.); u malých a středních podniků také provozní
náklady centra
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 inovace.

Výše dotace:

2 – 75 mil. Kč/projekt
(2 – 150 mil. Kč/projekt v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti)

% dotace:

50 %, financování ex-post

Plné žádosti

15. září 8:00 – 31. října 16:00

Alokace výzvy:

1,5 mld. Kč
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Způsobilými výdaji jsou:
a. Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemku, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro
vybavení centra pro VaV) + Dlouhodobý nehmotný majetek
b. Výdaje na pořízení budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná o odepisovatelná aktiva.
c. Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do

úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná
žádost projektu.

d. Výdaje na vybrané provozní (neinvestiční) náklady (osobní náklady – pouze absolventi, služby
poradců, expertů a studie) jsou způsobilé pouze pro MSP. Poskytovatel bude v rámci provozních
nákladů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
f. Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Specifické podmínky:
Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých investičních
výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak nejvýše 40 % procent
celkových způsobilých investičních výdajů.
Všeobecnými podmínkami jsou tyto:
¢ Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti, pouze realizace projektu)
¢ Doba udržitelnosti projektu 5 let po skončení realizace
¢ Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Ing. Kateřina Sirotková, MBA
Brain Logistics, s.r.o.
konzultant
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