Rozvoj - III. Výzva IV. prodloužení v kostce
Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou:
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace
projektů zvyšující efektivnost procesů. Projekt musí být realizován na území regionů se
soustředěnou podporou státu a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti vymezených
v příloze.

Typový projekt:


Firma, která podniká v oblasti polygrafického průmyslu, si v rámci projektu pořídila moderní
pětibarevný ofsetový tiskový stroj. Pořízení stroj má vyšší technické a užitné parametry, než
dřívější tiskařské vybavení žadatele.

Forma a výše podpory:


Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1– 30 mil. Kč, přičemž podpora činí 45%
z celkových způsobilých výdajů projektu pro malé firmy, 35% pro střední podniky.

Způsobilé výdaje:


Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu,
včetně software zajišťujícího jejich funkčnost



Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících
s nákupem strojů a zařízení, přičemž dlouhodobý nehmotný majetek:


musí být používán výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální podpory,



musí se jednat o odepisovatelná aktiva,



musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím,



musí být zahrnut do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku/majetku příjemce
podpory po dobu nejméně 3 let od ukončení realizace projektu.

Vymezení příjemců podpory:


Podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici MSP (malý a střední podnik)



Nesmí být drobný podnik (podnikatel zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců, jehož
aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR) v obci
s počtem obyvatel do 2 tisíc (stav platný k 1. 1. 2015).



Minimálně 2 uzavřená účetní období

Odvětvové vymezení:
Podporované aktivity musí směřovat do následujících vymezených oblastí:


Zpracovatelského průmyslu a obchodu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1 výzvy



Aktivity průřezových odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.)

Nejvýznamnější podmínky:








Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených
v příloze usnesení vlády č. 343/2013 a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle
metodiky uvedené v programu – viz. příloha.
Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této výzvy.
Termín ukončení realizace projektů: 31. 12. 2015 (termín ukončení realizace projektů a
poslední platba zaúčtovaná bankou); konečný termín pro předložení žádosti o platbu
15. 1. 2016 – bez možnosti prodlužování těchto termínů
Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 3 let od data ukončení realizace projektu
Závazný ukazatel: Počet instalovaných technologií

Pro tuto výzvu jsou alokovány 2 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 17. 8. 2015 od 12:00 do
15. 9. 2015 do 12:00.
Výzva je vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na
uvolňování finančních prostředků nedočerpaných z programu OPPI pouze na projekty s ukončeným
VŘ včetně podepsané kupní smlouvy a za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba
proběhne do 31. 12. 2015. Nicméně MPO garantuje, že úspěšným žadatelům vybraným k podpoře až
do výše 2 mld. Kč bude jejich projekt podpořen i v případě nedostatku disponibilních prostředků
v OPPI, a to z jiných zdrojů (zejména OP PIK), za podmínky dodržení všech stanovených podmínek pro
čerpání.
Řídící orgán si vyhrazuje právo ukončit příjem registračních žádostí v případě, že výše požadované
podpory dosáhne 2,4 mld Kč.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Veronika Špačková
veronika.spackova@inovia.cz
telefon: +420 724 372 818
www.inovia.cz

