OPPIK – Program Aplikace – Výzva VII
Program je určen podnikatelským subjektům či organizacím pro výzkum a šíření znalostí, které
plánují realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
Kdo může žádat (příjemci podpory):
-

podnikatelské subjekty
organizace pro výzkum a šíření znalostí (jako partner v projektu)
žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více
partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí.

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

dotace 1mil. - 40mil. Kč ( až 80 mil. Kč v případě účinné spolupráce)
max. míra podpory za celý projekt je 70 %
podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích)
musí být minimálně 50%

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
-

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014
podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75,
N 78, S 95

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):




Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů.
Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z
vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné
služby využité výlučně pro účely projektu.

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



Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné
výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Specifika a omezení:
-

projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Termín příjmu žádostí o dotaci:
-

zahájení příjmu:
ukončení příjmu:

16.10.2019
15.1.2020

Nejzazším termín pro ukončení projektu je 31.12.2022
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