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V úterý 31. října 2017 bude Technologickou
agenturou ČR vyhlášena 1. veřejná soutěž
programu Théta.
Program je určen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací pro oblast energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti
jaderné bezpečnosti, v nových technologiích a v dlouhodobé technické perspektivě
energetiky.
Uchazečem v této veřejné soutěži mohou
být podniky (právnické i fyzické osoby)
a výzkumné organizace. 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.
Předpokládaná průměrná míra podpory
na jeden projekt činí 70 % celkových uznaných nákladů. Maximální částka finanční
podpory na jeden projekt je stanovena
na 20 mil. Kč s celkovou alokací programu
4 mld. Kč.
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Výzva III programu Úspory energie
V listopadu 2017 vyhlásí Ministerstvo
průmyslu a obchodu Výzva III programu
Úspory energie. Cílem programu je snížení
energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity podnikatelského sektoru.
Příjemci podpory jsou podniky všech
velikostí s realizací projektu na území ČR
mimo hl. m. Praha. Dotaci lze získat například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů, modernizaci soustav osvětlení budov
a průmyslových areálů či realizaci opatření
ke snižování energetické náročnosti budov
v podnikatelském sektoru.
Míra podpory bude 30 % pro velké, 40 % pro
střední a 50 % pro malé podniky. V rámci
této výzvy rovněž dojde k navýšení podílu
na alokaci pro velké podniky z 20 % na 60 %.

Výzva IV programu ICT a sdílené služby
Na podzim roku 2017 bude dále vyhlášena
Výzva IV programu ICT a sdílené služby,
který slouží na podporu tvorby nových IS/
ICT řešení.
Program je určen malým, středním i velkým
podnikům, které realizují projekt na území
ČR mimo hl. m. Prahy. Dotaci lze získat
na tvorbu moderních digitálních služeb,
aplikací a firmware. Způsobilými náklady
jsou osobní náklady, nájemné, služby
expertů a pořízení hardwaru a softwaru.
Míra podpory bude činit 25 % pro velké,
35 % pro střední a 45 % pro malé podniky.
Výše dotace by se měla pohybovat v rozmezí 1–50 mil. Kč na jeden projekt.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje
v prosinci 2017 vyhlásit výzvu určenou
na podporu nových technologií v oblasti
digitalizace a automatizace. Výše podpory
se bude pohybovat v rozmezí 1–20 mil. Kč,
určena je pro malé a střední podniky.
Celková alokace programu bude činit cca
1 mld. Kč.

Předpokládaný příjem žádostí bude probíhat od února do května roku 2018.
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