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OP PIK – VÝZVA IV PROGRAMU PODPORY 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – DRUHOTNÉ 

SUROVINY 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

• Datum vyhlášení výzvy: 30. 11. 2018 

• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 03. 12. 2018 

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2019 

SPECIFIKACE VÝZVY 

Výzva cílí na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky zaváděním 

inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Výstupem projektů bude rozšiřování 

potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými 

surovinami a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými 

surovinami 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

• Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro 

další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 

stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s 

ukončenou životností. 

• Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat 

efektivním způsobem cenné druhotné suroviny. 

• Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, 

včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné. 

Podporovány nejsou výzkumné a vývojové projekty a projekty prostého drcení a třídění vstupní 

suroviny na jednotlivé frakce bez jejich dalšího zpracování. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

a) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM).  

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

c) DHM může být použit výlučně jen v místě realizace projektu. 

d) DHM – musí se jednat o odepisovaný majetek. 
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e) DHM musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím. 

f) Podnikatelský záměr a projektová dokumentace. 

Nehmotný majetek je způsobilý pro výpočet investičních nákladů, jestliže splňuje tyto podmínky:  

a) musí se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem podpory;  

b) musí se jednat o odepisovaný majetek; 

c) musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím; a  

d) musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemcem podpory, a musí být využíván při 

projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně pěti let nebo – v případě malých a 

středních podniků – tří let.  

U velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek způsobilé pouze do výše 50 % celkových 

způsobilých investičních nákladů na počáteční investici. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP) a velké podniky. Žadatelem mohou být 

i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem. 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

Míra podpory 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV. 

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV. 

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV. 

Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 100 mil Kč. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

• Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha. 

KONTAKT 

Čestmír Hrdinka 
Naviga 4, s.r.o. 
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8, Česká Republika 
 
Tel.: 222 311 028 
Mob.: 720 976 648 
hrdinka@naviga4.cz 
www.naviga4.cz 
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