Ministerstvo průmyslu a obchodu
zveřejnilo první výzvy v Operačním programu
Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK)
Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty
podporující vaše podnikání v 10 výzvách.

TECHNOLOGIE
realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů
 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně
nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, pořízení práv
duševního vlastnictví, SW, certifikace firmy apod.
 veškerý dotovaný majetek musí být nový (dříve neodepisovaný), pořízený od třetích stran za
tržních podmínek
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti: červen 2015
 plné žádosti: neuvedeno
Výše podpory:
 100 - 225 tis. Kč na projekt
Intenzita podpory:
 mikropodnik 45 % způsobilých výdajů
Určeno pro:
mikropodniky (max. do 9 zaměstnanců) s historií do 3 let,
případně subjekty, které tři roky nevykonávaly ekonomickou činnost.

ÚSPORY ENERGIE









modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
využití odpadní energie ve výrobních procesech
zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,
instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a
tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek
 ekologická studie

Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 1.6.-2015 – srpen 2015
 plné žádosti:
září 2015 – leden 2016
Výše podpory:
 0,5 – 250 mil. Kč na projekt
Intenzita podpory:
 malý podnik 50 % způsobilých výdajů
 střední podnik 40 % způsobilých výdajů
 velký podnik 30 % způsobilých výdajů
Maximální míra podpory na ekologické studie a energetické audity je stanovena na 350 tis. Kč.
Výše této podpory závisí na velikosti podniku.
Určeno pro:
Podniky všech velikostí s podporovanou právní formou a vybraným NACE
(Státní podnik, národní podnik, evropská společnost, zemědělský podnikatel, výrobní družstvo,
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní
společnost, FO podnikající dle ŽR nezapsány i zapsány v OR)
Podporovaná NACE: dle přílohy výzvy

INOVACE
poskytuje podporu pro uskutečnění podnikatelských záměrů začínajících drobných
podnikatelů
 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně
nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, pořízení práv
duševního vlastnictví, SW, certifikace firmy apod.
 stavební práce a dodávka pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 2.6.-2015 – 30.11.2015
 plné žádosti:
1.9.2015 – 31.1. 2016
Výše podpory:

1 – 200 mil. Kč na projekt
Intenzita podpory:
 malý podnik 45 % způsobilých výdajů
 střední podnik 35 % způsobilých výdajů
 velký podnik 25 % způsobilých výdajů
Určeno pro:
Podniky všech velikostí, mimo území hl. města Prahy. Projekt je určen pro uvedení nových
výrobků na trh či do výroby, případně na inovované výrobky a výrobní procesy.

NEMOVITOSTI
projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt
(regenerace zóny, rekonstrukce nájemního objektu, rekonstrukce objektu)
 dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace,
úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a
sítě, technická zařízení budov)
 neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost)
V TOMTO PROGRAMU NENÍ MOŽNOST ZÍSKAT DOTACI NA NOVOSTAVBU
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 2.6.-2015 – 31.8.2015
 plné žádosti:
1. 9.2015 – 31.1. 2016

Výše podpory:

1 – 200 mil. Kč na projekt
Intenzita podpory:
 malý podnik 45 % způsobilých výdajů
 střední podnik 35 % způsobilých výdajů
Určeno pro:
Malé a střední podniky

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
Výstavba vlastních centr pro rozvoj kompetencí svých zaměstnanců
 výstavba objektů určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích
 modernizace vzdělávacích prostor
 pořízení vybavení školících prostor včetně pomůcek pro školení, vzdělávacích programů a
práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné pro zahájení vzdělávací činnosti
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 1.6.-2015 – 30.8.2015
 plné žádosti:
1.9.2015 – 31.1. 2016
Výše podpory:

0,5 – 5 mil. Kč na projekt
Intenzita podpory:
 malý podnik 50 % způsobilých výdajů
 střední podnik 50 % způsobilých výdajů
Určeno pro:
Malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, energetice, stavebnictví či ICT
oblastí. O dotaci mohou požádat také neziskové organizace. Projekt musí být realizován mimo
území hl. města Prahy.

MARKETING
účast na mezinárodních veletrzích
 pronájem zařízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 doprava vystavovaných exponátů, stánku a vybavení
 marketingové a propagační materiály ( návrh, tvorba pro účely výstavy)
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : červen 2015
 plné žádosti:
neurčeno
Výše podpory:

200 tis. – 5 mil. Kč na projekt (maximální výše dotace se liší dle jednotlivých aktivit)
Dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazeny v režimu de minimis.
Intenzita podpory:
 50% způsobilých výdajů
Určeno pro:
Malé a střední firmy, působící ve zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, stavebnictví,
energetice, obchodě a službách, v oblasti ICT a výzkumu a vývoje. Žadatelé se sídlem firmy
v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících
v provozovně mimo území hl. města Prahy.

POTENCIÁL
podpora investic do kvalitního podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu
 nákup pozemků a budov, novostavby i rekonstrukce stávajících objektů, včetně služeb
projektantů ( výzkumné dílny, laboratoře, výzkumná centra, centra pro sestrojení a zkoušky
prototypů)
 potřebné výzkumné vybavení (pořízení strojů, technologií, hardware, sítě)
 pořízení potřebných software, licencí, práv duševního vlastnictví
 publicita
 malé a střední podniky mohou získat dotaci na relevantní provozní náklady (mzdy pro
absolventy, pojistné a poradenské služby)
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 1.6.2015 - srpen 2015
 plné žádosti:
září 2015 – listopad 2015
Výše podpory:

2 – 150 mil. Kč na projekt
Intenzita podpory:
 50% na způsobilé výdaje, bez ohledu na velikost podniku
Určeno pro:
Podniky všech velikostí, které již realizují, případně uvažují o svém vlastním průmyslovém
výzkumu. Projekt musí být realizován mimo území hl. města Prahy.

SPOLUPRÁCE - KLASTRY
podpora rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů
kooperačních sítí
 kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, odpovídající inovačním potřebám malých a
středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci
klastru,
 sdílená infrastruktura – založení a rozvoj a vybavení klastru s otevřeným přístupem pro účely
průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,
 internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru,
zapojování se přeshraničních sítí excelentních klastrů, koordinovaný přístup na třetí trhy,
 rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšíření klastru a zvýšení kvality jeho řízení,
zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking aj.
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 2.6.2015 – 31.8. 2015
 plné žádosti:
1.9. 2015 – 30.11. 2015
Výše podpory:


-

0,5 – 16 mil. Kč na projekt

Intenzita podpory:
Kolektivní výzkum
 malý podnik 45 % způsobilých výdajů
 střední podnik 35 % způsobilých výdajů
Ostatní aktivity
 50% na způsobilé výdaje, bez ohledu na velikost podniku
Určeno pro:
Podniky (malé střední podniky), organizace pro výzkum a šíření znalostí, účelově zařízené
zájmové sdružení podnikatelů

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFÉRU
podpora spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi.
 vytvoření partnerství mezi malými a středními podniky a organizací pro výzkum, šíření znalostí
a dovedností souvisejících s technologií
 znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia
přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 úhrada osobních nákladů pracovníků zapojených do realizace projektu
 relevantní služby partnerské organizace
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 1.6.2015 - srpen 2015
 plné žádosti:
září 2015 – listopad 2015
Výše podpory:


0,5 – 3,5 mil. Kč na projekt

Intenzita podpory:
 70% na způsobilé výdaje, se řídí pravidly de minimis
Určeno pro:
Podniky, podnikatelská seskupení a organizace pro výzkum. V oblasti Znalostí orgány státní
správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
podpora spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi.
 vývoj nových sofistikovaných SW řešení
 tvorba digitálních služeb, aplikací a firmware včetně související implementace
 budování a modernizace datových center
 zřizování a provoz centre sdílených služeb
Časový harmonogram výzvy:
 předběžné žádosti : 2.6.2015 - srpen 2015
 plné žádosti:
září 2015 – listopad 2015
Výše podpory:


1 – 200 mil. Kč na projekt

Intenzita podpory:
 malý podnik 45 % způsobilých výdajů
 střední podnik 35 % způsobilých výdajů
 velký podnik 25 % způsobilých výdajů
Určeno pro:
Podniky všech velikostí (včetně startupů) působící v oblasti tvorby softwaru, zejména pak ICT
řešení pro komunikaci, zábavu, obchod, vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanost a kulturu. Projekt
musí být realizován mimo území hl. města Prahy.

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Bc. BALYSOVÁ Kateřina
602 119 228
balysova@silnepracoviste.cz

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

PROROK Marek
724 272 000
prorok@silnepracoviste.cz

