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Obnovení příjmu žádostí
do projektu POVEZ II

Začátkem dubna vyhlásila Technologická
agentura České republiky třetí veřejnou
soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
(program EPSILON).
Cílem programu je podpora projektů,
jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro
rychlé uplatnění v nových produktech,
výrobních postupech a službách. Podporovány jsou zejména projekty průmyslových aplikací při využití nových technologií
a nových materiálů v energetice, životním

prostředí a dopravě, u kterých se odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho druhu výsledku: patentu, prototypu,
funkčního vzorku, poloprovozu, ověřené
technologie, softwaru, průmyslového/užitného vzoru nebo certifikované metodiky/
postupu/specializované mapy s odborným
obsahem.
Uchazečem veřejné soutěže mohou být
podniky, výzkumné organizace a fyzické
osoby, které vykonávají podnikatelskou
činnost. Maximální míra podpory na jeden

projekt činí 60 % celkových uznaných
nákladů. Maximální částka finanční podpory na jeden projekt na celou dobu
řešení je stanovena na 3 mil. EUR dle
aktuálního kurzu Evropské centrální
banky ke dni vyhlášení veřejné soutěže.
Soutěžní lhůta probíhá od 5. dubna 2017
do 17. května 2017.
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Obnovení příjmu žádostí
do projektu POVEZ II

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. dubna 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017.

Z důvodu technického provedení vztahujícího se k relevantní integrované územní
investici (ITI) a rozložení vyhlašovaných
výzev v čase v návaznosti na požadavky
jednotlivých nositelů ITI budou výzvy pro

ITI vyhlašovány individuálně pro každou
aglomeraci/metropolitní oblast.
V tabulce je uveden aktualizovaný harmonogram pro vybrané ITI výzvy.

Název programu

Zaměření programu

Druh výzvy

Podporované
území

Typy příjemců*

Předpokládané
datum
vyhlášení

Plánované
datum příjmu žádostí
o podporu

II. Výzva Potenciál
– ITI

Založení nebo rozvoj center průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací

Průběžná

ITI Olomouc

MSP, VP

5/2017

od 6/2017
do 5/2018

III. Výzva Inovace –
Inovační projekt – ITI

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

Průběžná

ITI Plzeň

MSP, VP

10/2017

od 11/2017
do 10/2018

III. Výzva Potenciál
– ITI

Založení nebo rozvoj center průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací

Průběžná

ITI Plzeň

MSP, VP

10/2017

od 11/2017
do 10/2018

II. Výzva Nemovitosti
– ITI

Rozvoj podnikatelských nemovitostí

Průběžná

ITI Hradec-Pardubice

MSP

10/2017

od 10/2017
do 9/2018

III. Výzva Aplikace
– ITI

Činnosti výzkumu a vývoje s výstupy
v podobě prototype, průmyslových či užitných vzorů, software, atd.

Průběžná

ITI Plzeň

MSP, VP

12/2017

od 12/2017
do 11/2018

*MSP – Malý a střední podnik, VP - Velký podnik.
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Obnovení příjmu žádostí
do projektu POVEZ II

Úřad práce ČR obnovil příjem žádostí do II.
výzvy projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II).
Cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům
v odborném vzdělávání stávajících i nově
přijatých zaměstnanců tak, aby mohli flexibilně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt řeší problematiku
nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a kvalifikačními předpoklady a rovněž problematiku neochoty

zaměstnavatelů investovat do vzdělávání
vlastních zaměstnanců.
Podpora je poskytována prostřednictvím
příspěvku pro zaměstnavatele na vzdělávání jejich zaměstnanců a refundace mezd
po dobu školení.
Projekt je určen zaměstnavatelům, nestátním neziskovým organizacím a fyzickým
osobám (OSVČ), s výjimkou těch, kteří
mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se

však mohou pobočky sídlící mimo území
hl. m. Prahy). Příjem žádostí byl zahájen
20. března 2017, jedná se o formu kolové
výzvy s alokací 1 mld. Kč. Nové žádosti je
potřeba podat prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách
http://povez.uradprace.cz.
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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

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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