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Nově vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Na přelomu ledna a února Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo jako
součást OP PIK celkem pět nových dotačních výzev. Základní informace týkající se
těchto výzev včetně výše podpory a data
ukončení příjmu žádostí jsou uvedeny níže:
•• Nízkouhlíkové technologie – Výzva II
Cílem programu je vyšší míra uplatnění
nízkouhlíkových technologií v oblasti
nakládání energií a tím zvýšení využívání
druhotných surovin. Celkem MPO rozdělí
mezi žadatele až 500 mil. Kč.
Mezi podporované aktivity programu
patří nákup elektromobilů a budování
nabíjecích stanic, dále pak budou podpořeny projekty na zavádění technologií
akumulace energie a technologií k získávání druhotných surovin.
Konkrétní výše podpory se liší podle
velikosti podniku a typu podporované
aktivity a pohybuje se v rozmezí 45–80 %

pro malé podniky, 35–70 % pro střední
podniky a 25–60 % pro velké podniky.
Výše dotace na jeden projekt činí 50 tis.–
100 mil. Kč v závislosti na typu podporované aktivity. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavní město
Praha. Žádosti o podporu jsou přijímány
od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
•• Obnovitelné zdroje energie – Výzva II
Program se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energií (OZE). Jeho cílem
je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě
ČR. Program je určený pro podniky všech
velikostí a do roku 2020 rozdělí mezi
české firmy přibližně 1,5 mld. Kč.
Mezi podporované aktivity programu
patří zejména vyvedení tepla nebo
bioplynu ze stávajících bioplynových stanic a výstavba nebo rekonstrukce zdrojů
kombinované výroby elektřiny a tepla
z biomasy.

Konkrétní výše podpory se liší podle
velikosti podniku a typu podporované
aktivity a pohybuje se v rozmezí 50–80 %
pro malé podniky, 45–70 % pro střední
podniky a 40–60 % pro velké podniky. Výše dotace na jeden projekt činí
1 mil.–100 mil. Kč v závislosti na typu
podporované aktivity a velikosti podniku.
Projekt musí být realizován na území
ČR mimo hlavní město Praha. Žádosti
o podporu jsou přijímány od 15. 2. 2017
do 15. 7. 2017.
•• Úspory energie v SZT (soustavy
zásobování teplem) – Výzva II
Program cílí na rekonstrukci stávajících
a zavádění nových zařízení kombinujících
výrobu tepla a elektřiny. Podporované
investice mají vést k úsporám primární
energie ve firmách. MPO mezi příjemce
do roku 2020 rozdělí přibližně 3,8 mld.
korun.
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Mezi podporované aktivity programu patří
zejména výstavba, rekonstrukce, rozvoj
a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích
stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
s cílem dosažení úspor primární energie.
Míra podpory se liší podle velikosti podniku:
malé podniky 50 %, střední podniky 40 %
a velké podniky 30 % způsobilých výdajů.
Výše dotace na jeden projekt činí 0,5 mil.–
400 mil. Kč v závislosti na velikosti podniku. Projekt musí být realizován na území
ČR mimo hlavní město Praha. Žádosti
o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2017
do 31. 8. 2017.
•• Smart grids I – Výzva II
Cílem programu je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek
elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15
za současné minimalizace úzkých profilů

a integrace decentralizovaných zdrojů
energie. Celkem MPO rozdělí mezi žadatele
až 500 mil. Kč.
Mezi podporované aktivity patří podpora
komplexních opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance
a optimalizace provozu v distribučních
soustavách.
Podpořeny budou projekty podniků všech
velikostí do výše maximálně 40 % způsobilých výdajů. Výše dotace na jeden projekt
činí 0,5 mil.–100 mil. Kč v závislosti na konkrétním typu podporované aktivity. Projekt
musí být realizován na území ČR mimo
hlavní město Praha. Žádosti o podporu
jsou přijímány od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.
•• Spolupráce Technologické platformy –
Výzva II
Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí v podobě technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity

společných výzkumných, vývojových
a inovačních aktivit mezi podnikatelskými
subjekty a výzkumnou sférou. MPO mezi
uchazeče do roku 2020 rozdělí přibližně
1,9 mld. korun
O podporu mohou žádat účelově zřízené
sdružení podnikatelů spolu s organizacemi
pro výzkum a šíření znalostí. Podpořeny
budou zejména způsobilé výdaje v podobě
mezd a pojistného, služeb poradců
a expertů, dále pak výdaje na propagaci,
pořádání seminářů, konferencí a další.
Dotace je poskytována do maximální výše
75 % způsobilých výdajů a její výše činí
na jeden projekt 0,5 mil.–5 mil. Kč. Projekt
musí být realizován na území ČR mimo
hlavní město Praha. Žádosti o podporu
jsou přijímány od 1. 3. 2017 do 1. 6. 2017.
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V nadväznosti na nový Zákon č. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(tzv. „protischránkový zákon“) účinný
od 01. 02. 2017, ktorým sa zriaďuje register
partnerov verejného sektora.
V zmysle § 3 písm. c) Zákona o investičnej
pomoci v znení účinnom od 01. 02. 2017
a § 2 ods. 1 písm. a) bod 1. a § 2 ods. 2
protischránkového zákona má povinnosť
registrácie v registri partnerov verejného
sektora taktiež prijímateľ investičnej
pomoci, ktorému bolo vydané právoplatné

rozhodnutie MH SR o schválení
investičnej pomoci prevyšujúcej sumu
100 000 EUR. Prijímateľ musí byť zapísaný
v predmetnom registri najneskôr v lehote
do 31. 07. 2017, a to najmenej po dobu
čerpania investičnej pomoci.
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Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Dotace CZ
Luděk Hanáček
+420 606 654 304
lhanacek@deloittece.com
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+421 (910) 828 333
mrybar@deloittece.com

Antonín Weber
+420 733 161 519
antoweber@deloittece.com

Investiční pobídky
Daniela Hušáková
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dfotrova@deloittece.com

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů
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