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Aplikace – Výzva IV
Začátkem srpna 2017 byla vyhlášena
Ministerstvem průmyslu a obchodu Výzva
IV programu Aplikace. Program podporuje
podnikatelské subjekty a organizace, které
realizují průmyslový průzkum či experimentální vývoj. Jedná se o program, který
se zaměřuje na provozní podporu výzkumných aktivit (osobní náklady, režijní náklady,
spotřeba materiálu, cestovné apod.) vedoucích ke konkrétnímu výstupu v podobě
např. prototypu, užitného vzoru, či ověřené
technologie. Míra podpory činí až 70 %
podle typu aktivit a velikosti podniku.
Dotace na jeden projekt je poskytována
minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně
do výše 50 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá
do 30. listopadu 2017.
Inovace – Výzva IV (inovační projekt)
Aktuálně je vyhlášena výzva i pro program
Inovace, který umožňuje získat dotaci

malým, středním i velkým podnikům
na investice pro zavádění nových výrobků
a technologií do výroby. Jedná se o podporu projektů, kde je již ukončený výzkum
a vývoj např. nového výrobku, služby, či
výrobního postupu, a k jeho uplatnění
v praxi již chybí jen pořízení potřebných
výrobních technologií (stroje, zařízení
apod.). Míra podpory dosahuje 45 % pro
malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké
podniky. Výše podpory je poskytována
ve výši 1–50 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá
do 12. listopadu 2017.
Potenciál – Výzva IV
Dalším programem s vyhlášenou výzvou je
program Potenciál, který podporuje vybudování či rozšíření center průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací. Mezi způsobilé
výdaje patří například výdaje na pořízení
strojů a zařízení pro vývoj, hardware, software, rekonstrukce prostor apod., přičemž

výše podpory na jeden projekt činí až
50 mil. Kč. V rámci aktuální výzvy mohou
o podporu žádat pouze malé a střední
podniky s mírou podpory 50 %. Příjem
žádostí probíhá do 30. listopadu 2017.
ICT a sdílené služby – Výzva IV
V průběhu září je dále plánováno vyhlášení
výzvy IV dotačního programu ICT a sdílené
služby, který cílí na podporu budování
a modernizaci datových center, tvorbu
nových IS/ICT řešení nebo zřizování a provoz center sdílených služeb. Na základě
informací z předchozí výzvy míra podpory
dosahuje až 45 % dle velikosti podniku
a dotace na jeden projekt je poskytována
až do výše 120 mil. Kč.
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Technologická agentura ČR plánuje
na konci října 2017 vyhlásit 1. veřejnou
soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti
jaderné bezpečnosti, v nových technologiích a v dlouhodobé technické perspektivě
energetiky (program THÉTA).

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné
podpoře na vytváření nových pracovních
míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo
školení zaměstnanců v rámci investičních
pobídek, se mění od 1. 7. 2017 takto:

Program THÉTA
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Podporovány budou zejména projekty,
u kterých se odůvodněně předpokládá
dosažení využitelných výstupů jako je
například patent, prototyp, funkční vzorek,
software nebo průmyslový a užitný vzor.
Program je určený pro podniky a výzkumné
organizace, které realizují projekt s maximální délkou trvání 8 let. Nejvyšší povolená
míra podpory se liší dle jednotlivých podprogramů a dosahuje u podniků až 80 %.

Výše hmotné podpory zaměstnavateli
na vytváření nových pracovních míst
v rámci investičních pobídek se v některých regionech zvýšila na jedno nové
pracovní místo ze stávajících 100 000 Kč
na 200 000 Kč. Toto zvýšení se týká okresů
Děčín, Rumburk, Varnsdorf, Znojmo
a Moravský Krumlov.
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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
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