
 

Technologie  - Výzva I v kostce 

Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou: 

a) Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro nové začínající mikropodniky 

s podnikatelskou historií max. 3 roky  

Podporovány nejsou: 

� Prostá obnova majetku. 
� Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí a to podporou přímo 

vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo 
jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami. 

� Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácích zboží před zbožím dováženým. 
� Výrobní aktivity. 
 

Typový projekt: 

Podnikatel, který zahájil svou podnikatelskou činnost v lednu 2016, si pořídí pro svoji novou aktivitu 
výrobní stroj. 

Forma a výše podpory:  

� Podpora je poskytována formou dotace ve výši 100 tis. – 225 tis. Kč, přičemž podpora činí 
max. 45% z celkových způsobilých výdajů projektu.  Podpora je poskytována dle pravidla „de 

minimis“. 

Způsobilé výdaje: 

� Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly 
předmětem odpisu, včetně nezbytného SW zajišťujícího jejich funkčnost 

� Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných 
pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu 

Vymezení příjemců podpory: 

� Podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku (podnikatelé, kteří 
zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 2 miliony EUR) 

� Jeho podnikatelská historie není starší 3 let, k datu podání žádosti o podporu (splnění 
podmínky nového a začínajícího podnikatele se vztahuje k datu vydání oprávnění 
k podnikatelské činnosti nebo je potvrzeno žadatelem, že nepodnikat tři roky před zahájením 
současné podnikatelské činnosti) 

Odvětvové vymezení: 

� Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných 
ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy programu 
Technologie 



 

Nejvýznamnější podmínky: 

� Realizace projektu mimo region hl. města Prahy 
� Povinnost zachování udržitelnosti projektu po dobu nejméně 3 let od data ukončení realizace 

projektu 
� Celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel 

plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH) 
� Žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně 
� Závazný ukazatel: Počet instalovaných technologií 

Pro první výzvu je alokováno 250 mil. Kč. Příjem plných žádostí je plánován od 1. 6. 2015 (13:00) do 
31. 10. 2015.  

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

www.inovia.cz 

 


