Technologie - Výzva IV v kostce
Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou:
a) Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na
prostou obnovu stávajícího zařízení s nulovým stupněm inovace.

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 domácího zboží před zbožím dováženým.
Výdaje na výrobní činnosti a služby.

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

Forma a výše podpory:
§ Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. – 20 mil. Kč, přičemž podpora činí max.
45% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilé výdaje:
§

Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, 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

§

Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení
hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento
software součástí pořizovací ceny technologie

Vymezení příjemců podpory:
§

§

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku (podniky,
které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 10 milionů EUR)
Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřená minimálně poslední tři po sobě
jdoucí zdaňovací období

Odvětvové vymezení:
§

Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických
činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 3 Výzvy: C 10, 11, 13 – 18, 20 - 33; E 38

Nejvýznamnější podmínky:
§

Projekt musí být realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením
vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015, které
zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno
dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy):

§

Okresy:
1. Karlovy Vary
2. Sokolov
3. Litoměřice
4. Teplice
5. Ústí nad Labem
6. Louny
7. Děčín
8. Chomutov
9. Most
10. Bruntál
11. Opava
12. Ostrava – město
13. Karviná

§
§

Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této výzvy
Povinnost zachování udržitelnosti projektu po dobu nejméně 5 let od poslední přijaté platby
podpory na účet příjemce
Závazný ukazatel: Počet instalovaných technologií, Počet vytvořených pracovních míst,
Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou

§

ORP:
1. Frýdlant
2. 2. Šumperk
3. Zábřeh
4. Jeseník
5. Uničov
6. Šternberk
7. Vsetín
8. Lipník nad Bečvou
9. Přerov
10. Moravské Budějovice
11. Znojmo
12. Moravský Krumlov
13. Hodonín
14. Kyjov
15. Veselí nad Moravou
16. Bystřice nad Pernštejnem

Pro tuto výzvu je alokováno 1,8 mld. Kč. Příjem žádostí je plánován od 9. 12. 2016 (8:00) do 28. 2.
2017 (8:00). Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku
požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, tj. při 3, 6 mld. Kč, nejdříve však po 14 dnech od
zahájení příjmu žádostí o podporu.

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

