Rešerše dotačních možností – program Technologie

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program Technologie – výzva XII – COVID-19

CO LZE FINANCOVAT
Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry:
•

pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která budou sloužit pro produkci materiálů,
technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo likvidace
infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Seznam prostředků je uveden
v příloze č. 3 výzvy.

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI
•

malý a střední podnik, který má v případě žádosti o dotaci ve výši více jak 2,5 mil. Kč uzavřena minimálně
2 po sobě jdoucí účetní období

•

žadatel musí mít nejpozději k vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory oprávnění k podnikání
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

•

jeden podnik (1 IČ) může ve výzvě předložit pouze 1 žádost

•

žadatel musí mít zveřejněnou účetní závěrku za min. 2 poslední uzavřená účetní období v příslušném
rejstříku, pokud má ze zákona takovou povinnost. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu
realizace projektu.

•

žadatel musí mít zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů. Zápis musí být proveden
k podání žádosti.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ
•

podpora je poskytována formou dotace

•

míra podpory je stanovena na 50 %

•

min. výše dotace je stanovena na 250 tis. Kč a max. výše dotace je stanovena na 20 mil. Kč

•

projekt musí být realizován nejpozději do 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury je 31. 12. 2020

•

Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu dle podmínek v Rozhodnutí
a v tomto místě rovněž a po dobu nejméně 1 roku od přechodu projektu do centrálního stavu MS 2014+:
Projekt finančně ukončen ze strany ŘO zachovat výstupy projektu.
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Způsobilými výdaji jsou:
•

Dlouhodobý hmotný majetek: Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem
bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních
ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu. Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení
včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného
technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu v souvislém čase.

KDY MŮŽU ŽÁDAT
Vyhlášení výzvy: 15. 4. 2020
Příjem žádostí: 27. 4. 2020 – 29. 5. 2020

Výzva bude koncipována jako jednokolová – všechny povinné přílohy bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti.
Výzva má průběžný charakter, kdy žádosti jsou hodnoceny postupně v pořadí, v jakém jsou podány. Projekty,
které získají minimální požadovaný počet bodů v hodnocení, budou podpořeny do ukončení výzvy nebo do
vyčerpání prostředků výzvy. Ve výzvě je vyhrazeno, že příjem žádostí může být ukončen předčasně při dosažení
dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu (tj. při 600 mil. Kč), nejdříve však 14 dnů od
zahájení příjmu žádostí.

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT
Projekt lze realizovat na území vybraných regionů na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
Povinné přílohy:
•

Podnikatelský záměr – zpracuje Naviga4 na základě podkladů

•

Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis

•

Finanční výkazy (pouze u projektů s požadovanou dotací nad 2,5 mil. Kč)

•

o

rozvaha a VZZ za poslední 2 uzavřená účetní období,

o

příloha k účetní uzávěrce za poslední 2 uzavřená účetní období,

o

přepočtený počet zaměstnanců za poslední 2 uzavřená účetní období,

o

pohledávky po splatnosti (nad 180 dnů) za poslední 2 uzavřená účetní období,

Vyplněný formulář finanční analýzy (na základě podkladů připraví N4) (pouze u projektů s požadovanou
dotací nad 2,5 mil. Kč)
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•

Cenovou nabídku prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky pořizovaného majetku v rámci
realizace projektu (u způsobilých výdajů (ZV) do 2 mil. Kč bude muset žadatel ke každé rozpočtové
položce doložit tři cenové indikativní nabídky. V případě ZV 2 mil. Kč a výše bude stačit doložit pouze
jednu indikativní cenovou nabídku a posléze zrealizovat VŘ.). V případě ZV, které vznikly v období od
1. 2. 2020 do podání žádosti o podporu nebude muset žadatel dokládat indikativní nabídky.

•

Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Naviga 4, s.r.o.
U Pekařky 484/1A, 180 00 Praha 8
naviga4@naviga4.cz
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