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Aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK na rok 2018

Vyhlášení čtvrté veřejné
soutěže programu EPSILON

Aktualizace Pravidel
pro výběr dodavatelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018. V rámci aktualizace oproti zveřejněnému harmonogramu v prosinci 2017 došlo k přesunu plánovaných výzev s vyhlášením v lednu na neurčito z důvodu prověření těchto
výzev s novými prioritami ministerstva. Předpokládané termíny vyhlášení vybraných výzev uvádíme níže:

Název
programu

Zaměření programu

Druh
výzvy

Podporované
území

Typy
příjemců*

Předpokládané datum
vyhlášení

Plánované datum
příjmu žádostí
o podporu

IV. Výzva ICT
a sdílené služby

Tvorba nových IS/ICT řešení

Kolová

Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

MSP, VP

2/2018

od 2/2018
do 6/2018

III. Výzva Úspory
energie v SZT

Rekonstrukce a rozvoj v SZT,
zvyšování účinnosti KVET

Průběžná

Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

MSP, VP

4/2018

od 4/2018
do 10/2018

IV. Výzva Úspory
energie

Aktivity spojené s úsporou konečné
spotřeby energie

Průběžná

Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

MSP, VP

6/2018

od 7/2018
do 12/2018

IV. Výzva Aplikace

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

Kolová

Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

MSP

6/2018

od 6/2018
do 9/2018

V. Výzva Inovace

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

Kolová

Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

MSP

6/2018

od 6/2018
do 10/2018

*MSP – Malý a střední podnik, VP - Velký podnik.
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Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže
programu EPSILON

Aktualizace
Pravidel pro výběr
dodavatelů

28. února 2018 bude Technologickou
agenturou České republiky vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž Programu
na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje (program
EPSILON).

noho druhu výsledku: patentu, prototypu,
funkčního vzorku, poloprovozu, ověřené
technologie, softwaru, průmyslového/užitného vzoru nebo certifikované metodiky/
postupu/specializované mapy s odborným
obsahem.

Začátkem ledna byla vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů
s účinností od 15. ledna 2018.

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 jed-

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, přičemž očekávaná průměrná
výše podpory ze státního rozpočtu na
jeden projekt je ve výši 10 mil. Kč.

Mezi nejdůležitější změny patří upravení
postupu dle Pravidel pro výběr dodavatele
či ZZVZ vzhledem ke změně finančních
limitů pro veřejné zakázky a koncese. Dále
došlo ke zpřesnění podmínek k účasti
poddodavatelů a k odstranění původního
bodu 42, který zakazoval podpis smlouvy
s účastníkem, který se podílel na zadání
daného výběrového řízení.
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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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