OPPIK – Program INOVACE – výzva VII - Inovační projekt
Program je určen všem podnikům, které přichází s novými nápady a uvádí do výroby a
následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby. Doplňkově se může jednat také o
zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů.
Kdo může žádat (příjemci podpory):


Podnikatelské subjekty v podporovaných oblastech činnosti CZ-NACE (projekty, jejichž
výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58,
59.20, 60, M 71.2, S 95.1, mimo CZ-NACE 19.10 a 20.60),



velké podniky pouze se 100% vazbou na životní prostředí (tzn. se zaměřením na
nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu, příp. úspory vody v celém
výrobním procesu – kód intervence 065)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):




dotace 1 mil. – 75 mil. Kč
max. míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 % ze ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):



zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)



zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)



zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových
informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především
na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)



zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo
balení (marketingová inovace)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):



Dlouhodobý hmotný majetek - projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby,
technologie a hardware a sítě
Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých
výdajů na Technologie.



Dlouhodobý nehmotný majetek - software a data, práva duševního vlastnictví, certifikace
produktů
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových
skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.



Neinvestiční výdaje – služby - certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou
inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu
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Specifika a omezení:







projekt musí mít přímou vazbu na VaV aktivity, které musí být již ukončeny a doloženy
(existence prototypu)
projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
vzhledem k současnému stavu v oblasti hospodaření s vodou tato Výzva bonifikuje zaměření
projektu na posílení aktivit podniků v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na
rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění
výroby a možného snížení výkonu ekonomiky
projekt může mít maximálně 3 etapy

Termíny:




Příjem žádostí od 15.10.2019
Ukončení příjmu žádostí – 15.1.2020
Nejzazší termín pro ukončení projektu je 31.12.2022

Eurovision, a.s. | Purkyňova 125| 612 00 Brno | Česká republika | T: +420 539 050 600 | E: info@eurovision.cz | www.eurovision.cz

