OPPIK – INOVACE (výzva VIII.)
Příjem žádostí o dotaci: do 30. 4. 2021

Cílem je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti
prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci
s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti
interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu
v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh
a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.
Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.
Podporovanými aktivitami jsou:
a. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
b. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
c. zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových
informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na
propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace);
d. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo
balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV,
výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny
a prokazatelně doloženy. Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu
produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.
Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické
součásti apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy apod.) včetně
intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či
vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se transferem
technologie rozumí pouze přenos takových řešení, která jsou chráněna právy průmyslového vlastnictví
(patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového
vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.
Projekt využívá výsledků vlastního VaV, výsledků VaV vzniklých ve spolupráci, či v podobě transferu
technologie při realizaci projektu:
a) V případě využití výsledků VaV vzniklých vlastní činností či ve spolupráci musí žadatel doložit existenci
funkčního prototypu/vzorku.
b) Při transferu technologie musí žadatel doložit existenci funkčního prototypu/vzorku a tento transfer musí
být smluvně doložen.

ŽADATEL:
- malý nebo střední podnik, který má ke dni podání žádosti o dotaci uzavřena minimálně 2 po sobě
jdoucí zdaňovací období a podnikání v podporované ekonomické činnosti (CZ NACE), k jejímuž
uskutečňování je realizován projekt (a to nejpozději k datu podání Žádosti o platbu)
- podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C
10 (kromě C 10.91), 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1, mimo CZNACE 19.10 a
20.60
-

-

nutné zapsání skutečných majitelů v evidenci skutečných majitelů (nutné udělat do vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ne k datu podání žádosti o dotaci)
příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění1 do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž
se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, že
tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje
projekt nesmí být zahájen před podáním žádosti o dotaci, nutné plné předfinancování projektu
žadatelem
nejzazší termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2023
udržitelnost projekt je 3 roky od finančního vypořádání u malého podniku a 5 let u středního podniku

VÝŠE DOTACE:
- malý podnik – 45% způsobilých výdajů, střední podnik – 35% způsobilých výdajů
- min. výše dotace je 1 mil. Kč, max. výše dotace je 75 mil. Kč
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání
duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace
- výdaje na stavby lze do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie
- výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných
způsobilých výdajů na projekt
FINANČNÍ ZDARVÍ ŽADATELE:
- finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením MPO nesmí být nižší
než 5 bodů

-

povinností pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč a zároveň s investičními
výdaji, které tvoří více než 50% celkových způsobilých výdajů, bude provést Finanční analýzu
investice

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI:
- podnikatelský záměr dle závazného vzoru
- dokumentace prokazující ukončený výzkum
- v případě stavebních prací položkový rozpočet
- Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za posl. 2 uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce
- formulář Finanční analýzy
1

„Přemístěním“ se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o
EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP
(podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a v podporované provozovně slouží
alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v
jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst.

-

-

v případě, že součástí projektu je dodávka technologie a žadatel disponuje cenovými nabídkami na
dodávky veškeré nakupované technologie, doplní žadatel tyto nabídky do žádosti o podporu; zároveň
musí být součástí projektu detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace
výkonových či jiných parametrů daného zařízení; v případě linek či složených zařízení je nezbytné
doložit rozklad ceny (uvedením do podnikatelského záměru anebo doložením přílohy detailního
položkového rozpočtu technologií k podnikatelskému záměru); pokud se jedná o unikátní zařízení, je
rovněž nutné doložit detailní určení ceny
další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o
spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud
je relevantní)

V okamžiku podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se dále dokládá:
- doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem nebo nájemní smlouvu minimálně na dobu
realizace projektu + 3 roky po realizaci
- Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za posl. 2 uzavřená účetní období žadatele a jeho partnerských a
propojených podniků uvedených v Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTU?
V hodnotících kritériích je třeba získat min. 60 bodů
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