Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Technologie
Výzva VIII – pro malé podniky
snadná cesta pro mladé podniky k získání a rozšíření stávající výrobní kapacity

Základní informace
Podporované aktivity:

Způsobilé výdaje:

•• Podnikatelské záměry malých podniků na
pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení.
Cílová skupina:
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která:
•• je malým podnikem,
•• je zapsaná v Registru živnostenského podnikání,
•• a vznikla v období od 1. 1. 2014 (včetně)
do 31. 12. 2017 (včetně).

1. Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný
majetek u příjemců podpory vedoucích
daňovou evidenci)
Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních
souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového
vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software1. Do této rozpočtové položky mohou být
zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací
technologií a budováním sítí (jedná se o výdaje
nemající charakter stavebních prací) v případě,
že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné
technologii či hardware.
2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Cílová skupina	Malé podniky
Forma podpory

Dotace

Výše podpory

450 tis. – 1 mil. Kč

Míra podpory

45 %

Zahájení příjmu žádostí

28. 1. 2019

•• Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení
•• Software pro provoz strojů a zařízení
•• Další software nezbytný pro naplnění předmětu
projektu (např. CAD/CAM systémy, software
k nově pořizovaným PC, ERP systémy včetně
CRM, další specifický software nutný pro optimální fungování projektu).

Ukončení příjmu žádostí 28. 5. 2019
Alokace

250 mil. Kč

1 M
 aximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek.

Podmínky projektu
a rozdíly oproti předchozí výzvě
Výraznou výhodou Výzvy VIII programu Technologie
v porovnání s předchozí Výzvou VI je zvýšení minimální a maximální výše podpory a zrušení závazného ukazatele „21404 Změna tržeb příjemce“.
Tato změna zjednoduší a urychlí hodnocení
projektů a žádostí o podporu.

Hlavní podmínky projektu:

1/

Projekt musí být realizován na území ČR
mimo hlavního města Prahy.

2/

Žadatel je povinen při výběru dodavatele
postupovat transparentně a nediskriminačně.

3/

Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě
oprávněn předložit maximálně 1 projekt.

4/

Dotace je poskytována zpětně ve výši
45 % z reálně vynaložených nákladů na
pořízení technologie.

5/

Příjemce dotace musí vlastnit a využívat
pořízená zařízení po dobu 3 let po
ukončení projektu.
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Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org
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