Rešerše dotačních příležitostí

Technologie
Dotace na nákup výrobních strojů, hardware a software

Inovace
Tento dotační titul je ideální pro podniky, které přicházejí s novými nápady a uvádějí do výroby a na trh
inovované výrobky, technologie či služby. Díky dotaci budou moci zlepšit organizační nebo marketingové
procesy probíhající ve firmě. Výzva se zaměřuje konkrétně na čtyři druhy inovací:
•
•
•
•

Produktové – Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
Procesní – Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
Organizační – Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím
implementace nových informačních systémů.
Marketingové – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím změny v designu produktu nebo
balení nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Mezi způsobilé výdaje se řadí projektové dokumentace, stavby, technologie, software a data, práva
k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů a marketingové inovace. Žadateli mohou být malé a
střední podniky. Velké podniky mohou o dotaci žádat pouze v případě, že splní podmínku 100% vazby na
životní prostředí (zaměření na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu).
Jaká je výše dotace?
Výše alokace nadcházející výzvy bude ještě upřesněna. V minulém kole byla poskytována dotace na projekt
minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. Míra podpory se odvíjela od velikosti podniku:
MP 45 %, SP 35 % a VP 25 % z prokázaných způsobilých výdajů.
Důležitá data:
→ Vyhlášení 5. výzvy: Září 2019
→ Zahájení příjmu žádostí: Bude upřesněno
→ Ukončení příjmu žádostí: Bude upřesněno

Technologie
Z dotačního titulu lze financovat projektové záměry, které se věnují pořízení strojů a zařízení pro rozvoj
podnikatelské činnosti vymezené seznamem podporovaných ekonomických činností. Mezi způsobilé
výdaje se řadí:
o
o

dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly
předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro
řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup
dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.

O dotaci mohou žádat malé nebo střední podniky, které podnikají v některé s podporovaných činností
vymezených dle klasifikace CZ-NACE a mají uzavřená minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací
období.

Rešerše dotačních příležitostí
Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální
transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.
Jaká je výše dotace?
Míra podpory je stanovena na 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik. Min. výše dotace je stanovena
na 1 mil. Kč a max. výše dotace na 40 mil. Kč.
Důležitá data:
→ Vyhlášení 10. výzvy: 22. 7. 2019
→ Zahájení příjmu žádostí: 23. 9. 2019
→ Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 219
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