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Nová výzva na odstranění
nebezpečných starých
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Program LIFE je finančním nástrojem
Evropské unie (EU) umožňující financovat
aktivity, které souvisejí s životním prostředím a klimatem. Cílem programu
je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je
odolné i ohleduplné vůči klimatu. A přispět
tak k ochraně a zlepšení stavu životního
prostředí a biodiverzity.

Z hlediska struktury je program LIFE rozdělen do dvou podprogramů – Podprogram
životní prostředí a Podprogram klima,
z nichž každý obsahuje tři prioritní oblasti.
Každá z prioritních oblastí má definované
tematické priority, přičemž pro každou
z nich jsou stanovena projektová témata,
viz schéma níže.

Životní prostředí

Klima

Účinné využívání
zdrojů

Příroda
a biodiverzita
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ENV

NAT/BIO
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CCM
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GIC

Voda, odpady,
zdroje, zdraví,
ovzduší a emise

Ochrana druhů
a stanovišť

Informační kampaně, dohled nad
správou ŽP

Přechod k nízko-emisnímu hospodářství

Zvýšení odolnosti
na změnu klimatu

Implementace
klimatické politiky
a legislativy EU

Pilotní projekty,
demonstrační
projekty

Projekty dobré
praxe, demonstrační
projekty, pilotní
projekty

Informační projekty

Projekty dobré
praxe, demonstrační projekty,
pilotní projekty

Projekty dobré
praxe, demonstrační projekty,
pilotní projekty

Informační projekty

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
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Žadatelem může být každá právnická
osoba se sídlem v EU. Není určen minimální rozpočet projektu. Evropská komise
preferuje financování velkých, ambiciózních
projektů. Typický udělený grant dosahuje
výše 1–3 mil. EUR. Maximální míra spolufinancování (podpory) činí 60 % pro období
2014–2017 a 55 % pro období 2018–2020.

Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) zpravidla každoročně vyhlašuje
výzvu na národní kofinancování projektů,
které podpoří Evropská komise. Výzva
bývá pravidelně vyhlašována začátkem
června a ukončována koncem července, výsledky bývají ohlašovány v polovině srpna. Národní kofinancování může

činit max. 15 % z celkových způsobilých
nákladů projektu nad rámec výše uvedených 60, respektive 55 %, a zároveň ne více
než 10 mil. Kč na jeden projekt. Dotace
na sepsání projektového návrhu z MŽP činí
až 150 tis. Kč na jeden projektový návrh.
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Technologická agentura České republiky (TAČR) dne 4. dubna 2017 vyhlásí
3. veřejnou soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje EPSILON.
EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení
pozice českého, a v globálním kontextu
i evropského průmyslu, a to pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje, jejichž
výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé
uplatnění v nových produktech, výrobních
postupech a službách. Pro účely 3. veřejné
soutěže programu EPSILON je vytvořena
nová struktura elektronické přihlášky,
resp. návrhu projektu, která je zaměřena
na aplikační a tržní uplatnění řešení
projektu. Na komerční potenciál jsou zacílena i hodnoticí kritéria, zejména bodovaná
a bonifikační kritéria.

Pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory za projekt 60 % celkových uznaných
nákladů, která nebude dále navyšována.
Příjemci podpory jsou malé, střední i velké
podniky a výzkumné organizace. Maximální
částka podpory je 3 mil. EUR na jeden
projekt. Ve vazbě na zaměření programu
a ze zkušeností z předchozích programů
podporujících aplikovaný výzkum z veřejných prostředků se očekává průměrná
výše podpory ze státního rozpočtu
na jeden projekt 10 mil. Kč.
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Nová výzva na odstranění nebezpečných starých
ekologických zátěží
Nová výzva z Operačního programu
Životní prostředí, kterou vyhlásilo MŽP
spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží,
které se nachází na území České republiky.
Za staré ekologické zátěže jsou považována
kontaminovaná místa, kde byl závadný
stav způsoben před rokem 1989. Naopak
za starou ekologickou zátěž nelze označit
černou skládku. Pro žadatele je připraveno
celkem 400 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč je
určeno na realizace průzkumných prací
a analýzu rizik a 380 mil. Kč na jejich
sanaci.

Prostřednictvím výzvy bude možné zajistit
sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž
analýza rizik prokázala kontaminaci, která
představuje vážnou hrozbu pro lidské
zdraví i životní prostředí. Jedná se například
o skládky pesticidů na pozemcích nebo
areálech bez majitele anebo o lokality kontaminované polychlorovanými bifenyly.
Žádosti o dotace mohou podávat zejména
podnikatelské subjekty zajišťující
likvidaci ekologických zátěží, ale i obce,
kraje nebo obecně prospěšné společnosti.
Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna
do 30. června 2017. Dotace u všech podporovaných opatření může dosáhnout až

85 % uznatelných nákladů, přičemž mezi
uznatelné náklady nelze zahrnout analýzy
rizik kontaminovaných lokalit, pokud se
jejich realizace aktivně neúčastnil odbor
environmentálních rizik a ekologických
škod MŽP.
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Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na rok 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zveřejnilo aktualizovaný harmonogram
výzev OP PIK na rok 2017. V tabulce níže
je uveden aktualizovaný harmonogram

vybraných programů OP PIK cílených
na podniky všech velikostí s realizací
projektů mimo území hl. města Prahy,
včetně stručného popisu jejich zaměření.

Název programu

Zaměření programu

Alokace
výzvy
(mld. Kč)

Plánované
datum
vyhlášení
výzvy

Plánované
datum zahájení příjmu
žádostí
o podporu

Plánované
datum ukončení příjmu
žádostí
o podporu

IV. Výzva Inovace

Nákup výrobní technologie za účelem zavedení nových nebo inovovaných výrobků
do výroby a na trh.

1,35

červen 2017

červenec 2017

říjen 2017

IV. Výzva Potenciál

Založení nebo rozvoj center průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací.

0,68

červenec 2017

srpen 2017

listopad 2017

IV. Výzva Aplikace

Činnosti VaV s výstupy v podobě prototypů,
průmyslových či užitných vzorů, software,
atd.

1,64

červenec 2017

srpen 2017

listopad 2017

III. Výzva Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové inovativní technologie, např.
elektromobilita.

0,5

červenec 2017

srpen 2017

prosinec 2017

IV. Výzva Úspory
energie

Snižování energetické náročnosti výroby
a omezení výdajů za energie v podnicích.

3,5

prosinec 2017

duben 2018

prosinec 2018
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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

Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
+421 (910) 828 333
mrybar@deloittece.com

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

Investiční pobídky
Daniela Hušáková
+420 774 535 621
dhusakova@deloittece.com

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů
a pozvánek zde: http://www2.deloitte.com/cz/subscribe

Deloitte Advisory s.r.o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
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omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte
Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobné informace o společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích
členských firmách jsou uvedeny na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
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