Inovace
Ukončení příjmu žádostí: 18. 4. 2017
A) Inovační projekty
Podporované aktivity:
a) produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
b) procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
c) organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující
procesy uvnitř podniku zaměřené zejména na propojení Výzkumu a vývoje, inovací a
výroby
d) marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné
změny designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření
nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na Výzkum a vývoj (VaV), tj. aktivity
vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto
aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. Podporovány budou inovace vyšších řádů,
tj. V. řádu a vyšší.
B) Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné a
průmyslové vzory, ochranné známky)
Žadatel: podnikatelský subjekt, který je oprávněn k podnikání v podporované
CZ-NACE
Dotace:
A) malý podnik 45%, střední podnik 35%, velký podnik 25%
- minimální výše dotace 1 mil. Kč, maximální výše dotace 100mil. Kč
B) malý nebo střední podnik 50%

Technologie
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2017
Podporované aktivity:
a) nákup strojů, zařízení, technologií, HW a SW pro provoz těchto stojů a zařízení
b) náklady na pořízení patentových licencí
Bude podpořen projekt, který bude realizován v podporovaném regionu – seznam těchto regionů je
vydáván ke každé Výzvě. Jedná se o hospodářsky problémové regiony nebo okresy s vysokou
nezaměstnaností.
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Žadatel:
1) malý podnik, který podniká v podporovaném CZ-NACE
- dotace 45%
- minimální výše dotace 1 mil. Kč, maximální výše dotace 20 mil. Kč
2) malý podnik s podnikatelskou historií max. 3 roky, který podniká v podporovaném
CZ-NACE
- dotace 45%, režim de minimis
- maximální výše dotace 100.000 Kč, maximální výše investice do 225.000 Kč

Školicí střediska
Ukončení příjmu žádostí: 14. 2. 2017
Podporované aktivity:
a) výstavba nových školicích center nebo rekonstrukce stávajících školicích center
b) pořízení vybavení školicích prostor a pořízení vzdělávacích programů
Žadatel: malý nebo střední podnik, jehož činnost je podporována v rámci vymezených
CZ-NACE
Dotace:
- max. 50%, režim de minimis
- minimální výše dotace 500.000 Kč, maximální výše dotace 5 mil. Kč
Podmínky:
- vytíženost školicího střediska musí být min. 30% z fondu pracovních dní v roce
- nadpoloviční většinu proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných
CZ-NACE

Nemovitosti
Podporované aktivity:
a) Nemovitost k rekonstrukci – jedná se o objekty, které jsou technicky nevyhovující nebo
typu brownfield k provádění činností uvedených v seznamu CZ-NACE
Podmínky:
 nutné mít minimálně 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu
 podlahovou plochu objektu lze navýšit max. o 100% oproti původnímu stavu musí se
jednat o technické zhodnocení stavby, ne o pouhou opravu objektu
 způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci musí být vyšší než výdaje na nákup
nemovitosti
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 pokud nákup nemovitosti není součástí způsobilých výdajů, tak výdaje na rekonstrukci
musí být vyšší než tržní cena stavby před rekonstrukcí dle znaleckého posudku
 pokud bude na základě znaleckého posudku prokázáno, že výdaje na demolici objektu a
novostavbu jsou nižší než výdaje na rekonstrukci, je možné podpořit výdaje na demolici a
novostavbu (k demolici nesmí dojít pře datem podání žádosti)
b) Revitalizace plochy pro vlastní podnikání
 realizací projektu vzniknou investičně připravené plochy
 rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo dojde ke zvýšení kvality a
využitelnosti ploch stávajících k provádění činností uvedených v seznamu CZ-NACE
 maximální výše dotace je 300 Kč / m2
 nutné do 3 let od ukončení projektu započít na připravené ploše s výstavbou
podnikatelského objektu využitelného k činnosti podporované CZ-NACE
Všechny nemovitosti musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů do kategorie
Brownfield nebo Nemovitost k rekonstrukci. Nebude podporována výstavba „na zelené louce“.
Žadatel: malý nebo střední podnik, jehož činnost je podporována v rámci vymezených CZNACE Subjekt musí mít k datu podání žádosti uzavřena 2 účetní období
Dotace:
- malý podnik 45%, střední podnik 35%
- minimální výše dotace 1 mil. Kč, maximální výše dotace 50 mil. Kč

Úspory energie
Ukončení příjmu žádostí: 30. 3. 2018
Podporované aktivity:
a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace
c) modernizace/rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
e) opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
(zateplení, výměna oken a dveří, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního
tepla, apod.)
f) využití odpadní energie ve výrobních procesech
g) snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů
h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná
čerpadla, fotovoltaické systémy)
i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
podniku
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Žadatel: malý, střední, velký podnik, který podniká v podporovaném CZ-NACE Subjekt musí mít k
datu podání žádosti uzavřena 2 účetní období

Dotace:
- malý podnik 50%, střední podnik 40%, velký podnik 30%
- minimální výše dotace 500.000 Kč, maximální výše dotace 250 mil. Kč
Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně,
restaurace.

Marketing
Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017
Žadatel: malý nebo střední podnik, jehož činnost je podporována v rámci vymezených
CZ-NACE. Subjekt musí mít k datu podání žádosti uzavřena 2 účetní období
-

minimální výše dotace 200.000 Kč, maximální výše dotace 5 mil. Kč

Podporovaná aktivita
Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí
(max. 15 účastí v rámci projektu, max. 5
účastí/rok) – realizace po dobu max. 3 let
Doprava vystavovaných exponátů, stánků a
vybavení zajišťované externím dodavatelem
Marketingové propagační materiály v cizích
jazycích
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Výše dotace
50%
50%
režim de minimis
50%
režim de minimis

Omezení výše dotace
Max. 500.000 Kč na 1 konkrétní
veletrh nebo výstavu v zahraničí
Max. 150.000 Kč na 1 konkrétní
veletrh nebo výstavu v zahraničí
Max. 50.000 Kč při účasti na 1
konkrétním veletrhu nebo
výstavě v zahraničí
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