MPO ČR: THE COUNTRY FOR THE FUTURE - ,,Inovace do praxe“
Příjem žádostí: do 31. 3. 2021
Budou podpořeny projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích.
Časový harmonogram:
- vyhlášení výsledků: nejpozději v srpnu 2021
- zahájení řešení musí být v období od 30. 1. 2021 do 1. 10. 2021 (s tím, že projekt nesmí být zahájen
před podáním žádosti o dotaci)
- doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců (ukončení řešení tedy nejpozději do 30. 9. 2024)
Žadatel: malý nebo střední podnik (není zde omezení týkající se CZ NACE)
Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů, max. dotace je 25 mil. Kč, minimální hranice není stanovena
V případě způsobilých výdajů dle de minimis je limit 5.250.000 Kč – pozor, jestli nemáte něco již vyčerpané
z de minimis za poslední 3 roky
Způsobilé výdaje:
Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):
- Inovace produktu
•

-

-

-

např. zavedení nového produktu nebo služby, nahrazení vstupů materiály se zdokonalenými
vlastnostmi, zavedení nové nebo zdokonalené složky do již existujících výrobků, přidání nových
funkcí do již existujících výrobků, apod.

Inovace postupů (procesu výroby nebo poskytování služby)
•

např. instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie: automatické zařízení nebo snímače
pracující v reálném čase, díky nimž je možné regulovat procesy; robotizace+ nové zařízení nutné pro
nové nebo zdokonalené produkty; počítačem podporovaný vývoj produktu; efektivnější procesy
snižující spotřebu materiálu nebo energie na jednotku výstupu

Organizační inovace
•

např. inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo
pasivních čipů identifikovatelné radiovým / mikrovlnným signálem za účelem monitoringu materiálu
procházející přes distribuční řetězce, automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití
elektronické výměny dat, integrovaný informační systém umožňující řízení celého dodavatelskoodběratelského řetězce v reálném čase, zavedení SW na identifikaci optimální dodavatelských cest,
nový nebo zdokonalený SW pro systémy prodeje + účtování + údržby, manažerský informační systém
(CRM), podnikový informační systém (ERP)

Kombinace těchto inovací, pokud tvoří smysluplný celek

Na rozdíl od projektů výzkumu a vývoje, podpořené projekty musí skončit okamžikem skutečného spuštění výroby,
změny organizace, zavedení nových postupů, nabídky služby na trhu apod.
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Kritéria hodnocení:
1) Binární kritéria – projekt musí splnit:
• jedná se o projekt inovace, u něhož lze očekávat využití této inovace v praxi ihned po
ukončení realizace projektu
• žadatel prokazuje dostatečnou ekonomickou a odbornou způsobilost pro zajištění řešení
projektu
• projekt je finančně racionální (očekávané ekonomické přínosy se alespoň vyrovnají
plánovaným nákladům projektu, a to do 5 let od ukončení jeho realizace)
2) Bodovací kritéria: nutné získat min. 25 bodů (hodnotí 2 hodnotitelé nezávisle na sobě)
1. Naplnění cílů Programu
a) Potenciál zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele v souladu s podnikovou strategií
(např. vstup na nové trhy, podstatné zvýšení tržeb, výsledek projektu bude srovnatelný se
světovou špičkou, apod)
b) Využití digitalizace v průmyslu a službách a naplnění principů konceptu Průmysl 4.0
(pokud je podstatou projektu digitalizace, lze získat až 2 body. Plný počet bodů se získá, pokud
projekt obsahuje prvky Průmyslu 4.0)
c) Naplnění dalších vybraných oblastí a priorit RIS3 strategie ČR
(projekt se hlásí k nějakému z vybraných aplikačních odvětví:
o Pokročilé stroje / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl:
strojírenství-mechatronika, energetika, hutnictví, pr. chemie
o Digital Market Technologies a Elektrotechnika: elektronika a elektrotechnika v digitálním
věku, digitální ekonomika a digitální obsah
o Dopravní prostředky pro 21. století: automotive, letecký a kosmický průmysl, železniční
a kolejová vozidla
o Péče o zdraví a pokročilí medicína: léčiva, biotechnika, prostředky zdravotnické techniky
a Life Sciences
o Kulturní a kreativní odvětví: tradiční / nová kreativní a kulturní odvětví
o Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví: udržitelné hospodaření
s přírodními zdroji, udržitelná výstavba, lidská sídla a technická ochrana životního
prostředí

Max. 5
bodů
Max. 5
bodů
Max. 2
body

2. Přínosy projektu
a) Ekonomické přínosy projektu (jejich výše + zdůvodnění)
(hodnoceny budou ek.přínosy projektu ve vztahu k nákladům projektu. Očekávané přínosy se
MUSÍ do 5 let od ukončení realizace rovnat způsobilým nákladům projektu. Odhad očekávaných
přínosů musí být velmi dobře popsán, případně podložen dalšími dokumenty. Posuzují se zejména
navýšení tržeb nebo úspora nákladů, a to za dobu 5 let od ukončení realizace projektu. Důraz je
kladen na hodnoty za 1. rok (v případě jejich nesplnění bude udělena sankce))
b) Neekonomické přínosy projektu
o Body lze přiznat za přímé přispění k eliminaci pandemie Covid-19 či podobných
budoucích zdravotních hrozeb (výsledkem projektu musí být široké využití výsledku
projektu – např. na úrovni celého zdravotnického sektoru, nebo na úrovni ČR,
mezinárodně, apod
o Výsledek projektu splňuje principy univerzálního designu (daný produkt lze nabízet všem
lidem bez nutnosti větších úprav). Žádná ze skupin společnosti by neměla být opomenuta.
o Projekt má významné dopady na životní prostředí
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Max. 13
bodů

Max. 5
bodů

3. Inovativnost řešení
a) Inovativnost řešení není prokázána vůbec (nebude splněno jedno z binárních kritérií)
b) Novost výstupu je prokázána pouze na úrovni uchazeče
c) Výstup je nový, resp. svými technickými parametry předčí současná řešení v ČR (pokud dosud
není v ČR realizováno nebo to není běžné v daném oboru)
d) Výstup je svými technickými parametry unikátní a předčí i zahraniční řešení (v mezinárodním
měřítku se jedná o unikátní projekt)

4. Technická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení: maximum bodů bude uděleno v případě,
že:
o
o
o
o

0 bodů
4 body
8 bodů
10 bodů

Max. 10
bodů

Projekt po technické stránce obsahuje všechny potřebné informace, je srozumitelný, odborně na
výši, postaven na reálných a doložených předpokladech pro jeho realizaci
Navržený postup zahrnuje řešení všech problémů souvisejících s vytyčeným cílem a je úplný a
komplexní
Navržené činnosti a metody řešení hlavních a dílčích problémů jsou popsány a jsou vhodné pro
dosažení cílů projektu
Analýza rizik prokazuje, že uchazeč si je vědom hlavních problémů, které mohou v průběhu
řešení nastat, a je připraven na ně vhodným způsobem reagovat

Další podmínky:
- příjemce podpory překládá poskytovateli dotace zprávu o skutečně dosažených přínosech z uplatnění
výsledků projektu v praxi (každý rok za období 3 let od ukončení řešení projektu)
- výše ekonomických přínosů za 1. rok (12 kal. měsíců) po ukončení realizace projektu je závazná!
Nesplnění podléhá sankci 5-20%
Způsobilé výdaje:
- vznikají po podání žádosti o dotaci (neplatí, pokud se jedná o náklady vynaložené v souvislosti
s přípravou žádosti)
- nutné rozdělení nákladů v členění na kalendářní roky a jejich zdůvodnění
a) Způsobilé výdaje dle GBER:
• Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
o

•

Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
o
o

•

Náklady související s ochranou duševního vlastnictví, které je nutné pro řešení projektu, nebo
s ochranou duševního vlastnictví, které bude výsledkem projektu. Typicky zde jsou poplatky,
překlady, rešerše a další služby patentových zástupců
Poradenské služby = Konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání,
ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů
Podpůrné služby = poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu,
laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za čelem vývoje efektivnějších
výrobků, postupů a služeb

Náklady na inovace postupů a organizační inovace v těchto položkách:
o
o

Osobní náklady (mzdy a odvody, vždy v poměru k přiřazení k projektu)
Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány na projekt (část
odpisů DHM a DNM ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného použití
takového majetku pro řešení projektu)
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o
o
o

Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla
pořízena licence od vnějších zdrojů (náklady vzniklé přenesením části činností projektu, a to
charakteru průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje, na dodavatele)
Ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které
vznikly přímo v důsledku provádění projektu (materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný
majetek, opravy a udržování dlouhodobého majetku, cestovní náklady)
Režijní náklady (energie, administrativní zabezpečení, pomocný personál; max. v objemu
25% přímých uznaných nákladů GBER)

b) Způsobilé výdaje dle de minimis
•
•

De minimis – neinvestice: další náklady související s realizací projektu, ale nejsou zahrnuty ve
způsobilých výdajích GBER. Lze zařadit i přípravu žádosti o dotaci a další administrativní náklady
De minimis – investice: pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (informační
systémy, technologie, apod)

Co je třeba předložit:
- vyplněnou přihlášku
- návrh projektu dle závazné osnovy
- životopis řešitele projektu (prokazuje se odborná způsobilost k řešení projektu)
- další dokumenty dokazující informace uvedené v návrhu projektu

Inovace produktu zahrnuje výrobky a služby, u kterých se charakteristiky nebo zamýšlené použití významně liší od
předcházejících produktů podniku. Inovaci představují pouze významné změny technických specifikací, komponentů
a materiálů, zakomponovaného SW, uživatelské přístupnosti nebo ostatních funkčních charakteristik.
Na rozdíl od inovací postupu jsou přímo prodávané zákazníkům.
Minimální požadavek pro produktovou inovaci je tedy skutečnost, že inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně
zlepšený) alespoň pro podnik a musí být realizovaný (implementovaný) na trhu.
Inovacemi postupů se rozumí uplatňování nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování
služeb (včetně významných změn technik, zařízení nebo programového vybavení).
Organizačními inovacemi se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních postupů, pracoviště nebo
vnějších vztahů podniku.

V případě zájmu o spolupráci, nás neváhejte kontaktovat.
Ing. Petra Součková – projektová manažerka
Tel. 724 994 559
Email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu
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