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DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS
průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK
Vážení,
v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám přinášíme
aktuální informace ke zveřejnění Výzev ke dni 11. listopadu 2016
III. výzva v programu podpory POTENCIÁL.
IV. výzva v programu podpory TECHNOLOGIE.
V. výzva v programu podpory TECHNOLOGIE.

Potenciál je určen pro inovativní podniky, které v regionech mimo Prahu realizují projekty výstavby
center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s potřebou pořízení, výstavby či rekonstrukce
nemovitosti a vybavení centra technologiemi.

Program Potenciál Výzva II.
Malé a střední podniky; velké podniky
založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající
Podporované aktivity: v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného
pro zajištění aktivit tohoto centra.
Výše dotace:
2 – 75 mil. Kč/projekt
% dotace
50 %
Příjem žádostí
12. prosinec 2016 – 28. února 2017
Alokace výzvy:
2,5 mld. Kč
Příjemce:

Způsobilé výdaje

a) dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické
zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení
centra pro VaV)
b) Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
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Technologie nahrazují program podpory Rozvoj z OP PI. Podpora nákupu technologického vybavení
pro podniky z hospodářsky problémových regionů. Vzhledem k faktu, že Výzva III. byla po 14 dnech
uzavřena pro vyčerpání alokace, je příprava podání Žádosti velmi aktuální a pro zájemce nutná již
před otevřením výzvy.
Program Technologie Výzva IV.
Podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku
Příjemce:
(50 zaměstnanců) s minimálně 3 letou existencí na trhu
Podporované aktivity: Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
Výše dotace:
1 – 20 mil. Kč
% dotace:
45 %
Příjem žádostí
9. prosince 2016 – 28. února 2017
Alokace výzvy:
1,8 mld. Kč
Okresy:
1. Karlovy Vary, 2. Sokolov, 3. Litoměřice, 4. Teplice, 5. Ústí nad Labem, 6. Louny,
7. Děčín, 8. Chomutov, 9. Most, 10. Bruntál, 11. Opava, 12. Ostrava – město,
13. Karviná
Územní vymezení

ORP:
1. Frýdlant, 2. Šumperk, 3. Zábřeh, 4. Jeseník, 5. Uničov, 6. Šternberk, 7. Vsetín,
8. Lipník nad Bečvou, 9. Přerov, 10. Moravské Budějovice, 11. Znojmo,
12. Moravský Krumlov, 13. Hodonín, 14. Kyjov, 15. Veselí nad Moravou,
16. Bystřice nad Pernštejnem

Podporovaná odvětví

Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
kromě nábytku (s výjimkou CZ:NACE 16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
u zemědělských podnikatelů)
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j.n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
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Program Technologie Výzva V.
Podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku
Příjemce:
(50 zaměstnanců) s maximálně 3 letou existencí na trhu
Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých
Podporované aktivity: podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky a to na pořízení nových strojů,
technologických zařízení a vybavení.
Výše dotace:
100 tis. – 225 tis. Kč
% dotace:
45 %
Plné žádosti:
9. prosince 2016 – 28. února 2017
Alokace výzvy:
50 mil. Kč
Hospodářsky problémové regiony definované UV č. 344/2013 a 952/2013,
ve smyslu UV č. 826/2015,a okresy s podílem nezaměstnaných osob vyšším než
Územní vymezení
je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR dle statistiky MPSV (platné před
zveřejněním výzvy).
Dlouhodobý hmotný majetek
Způsobilé výdaje
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný hmotný a nehmotný majetek

Zároveň probíhají příjem žádostí do následujících programů podporů a Výzev:
II. výzva programu podpory Marketing           
II. výzva programu podpory Nemovitosti           
II. výzva programu podpory Školicí střediska           
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita budování a modernizace datových center
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb
II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení
III. výzva programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky      
II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu           
III. výzva programu podpory Spolupráce — Klastry           
Všeobecnými podmínkami jsou tyto:
¢
¢
¢
¢
¢

Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti, pouze realizace projektu)
Financování ex-post na konci etap nebo na konci realizace projektu
Doba udržitelnosti projektu 5 let po skončení realizace (výjimka u ICT a sdílené služby pro MSP)
Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období (výjimka u ICT a sdílené služby pro MSP)
Nebudou podporovány projekty směřující do cestovního ruchu

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat, prvotní konzultace
Vašich možnosti je bezplatná.
Ing. Kateřina Sirotková, MBA
Brain Logistics, s.r.o.
konzultant

Kontakty: e-mail: sirotkova@brainlogistics.cz, gsm: (+420) 733 515 982
Brain Logistics, s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

www.brainlogistics.cz

