děláme z dobrých firem skvělé

Přeskočte konkurenci pomocí
dotace Potenciál VII.
Berte a zbohatněte, dokud příležitost trvá
•
•
•
•
•

MPO proplatilo firmám v OP PIK již 34,39 mld.Kč, to činí v průměru na každý okres 453 mil.Kč
– vezměte si také a zbohatněte
MPO je připraveno proplatit firmám v OP PIK ještě 131,58 mld.Kč, to činí v průměru na každý
okres 1,73 mld.Kč - získejte dotace i vy a využijte je třeba na rozvoj svého podnikání
dotace dostanete snadno – při vyřízení dotace Vás zatížíme co nejméně, odhadem 7 dní
budete se cítit bezpečně – víme, za co se nejčastěji ukládají sankce, a vyhneme se tomu
ať jste příznivec nebo odpůrce dotací – berte a zbohatněte, dokud příležitost trvá

1. Základní informace o dotaci
Kolik peněz dostanete
•

•

dotace bude poskytována malým, středním i velkým podnikům ve
výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a
místo realizace
dotace je poskytována ve výši 2 mil. Kč – 75 mil. Kč

Na které výdaje dotace poskytuje peníze
Dotace poskytuje peníze na vybudování pracoviště na VaV – například stroje, zařízení, vybavení,
pomůcky, novostavby, rekonstrukce, přístavby
•
•
•

budovy – demolice staveb, inženýrské sítě, stavební dozor, rekonstrukce, přístavby,
novostavby, komunikace, stavební dozor
dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení a vybavení, případně jejich technické
zhodnocení, nákup serverů, počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení
nehmotný majetek – externí nákup znalostí, postupů, patentová práva, licence, know-how,
nákup speciálního softwarového3 vybavení na vývoj, simulaci, konstrukci apod., standardní
software – IS, kancelářský apod.
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Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky
způsobilých výdajů

Hmotný

Limity

Může čerpat
MSP

VP

BUDOVY
(Novovstavby a
technické zhodnocení)

Max. 40 % z celkových
způsobilých investičních
výdajů

ANO

ANO

ostatní nezbytný
dlouhodobý hmotný
majetek

------

ANO

ANO

Nehmotný majetek

Max. 50% z celkových
způsobilých investičních
výdajů

ANO

ANO

Investiční

Nehmotný

2. Podání žádosti o dotaci
Podávání a hodnocení žádostí o dotaci
•
•
•

•

žádosti e podávají 4.9.2020 – 7.12..2020
projekt musí být ukončený do 30.3.2023
vyhodnocování žádostí a přidělení peněz – kolový (tzn.
schváleným žádostem se přidělují peníze podle
nejvyššího počtu bodů)
alokace: 1.100.000.000 Kč

Kdo může žádat o dotaci
•
•

•
•

malé, střední i velké podniky, také podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
velké podniky mohou žádat pouze při splněné aspoň jedné z následujících podmínek
- projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením
na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence
065)
- projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi
velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence
063)
je oprávněn k podnikání v souladu s podporovanými CZ-NACE uvedenými v kapitole 4
projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy
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3. Vybrané podmínky
Obecné podmínky
•
•

•

•

•
•

•
•
•

výstupy projektu se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE, viz kapitola 4
podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
- v odvětví zemědělských a potravinářských produktů uvedených v Příloze I. Smlouvy o
fungování EU. Přehled podporovaných činností je stanoven programem
- zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03)
projekt je ve shodě s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci
České republiky“; pro ověření se použije příloha výzvy s názvem „Podkladový materiál pro
implementaci Národní RIS3 strategie“.
jestliže výzkumná infrastruktura vykonává hospodářské i nehospodářské činnosti, musí být
příslušné financování, náklady a výnosy jednotlivých druhů činností účtovány odděleně na
základě důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných zásad nákladového účetnictví.
udržitelnost (udržitelnost je 5 roků od poslední přijaté platby) – v období udržitelnosti je
příjemce povinen zachovat investice po dobu udržitelnosti a vykonávat podpořenou aktivitu
příjemce před podáním žádosti o dotaci splnil povinnost dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v
příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob.
projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč včetně se musí vypracovat Finanční
analýzu investice (tzv. CBA analýza)
projekty realizované ve Zvýhodněných regionech (tzn. kraje: Moravskoslezský kraj, Ústecký
kraj, Karlovarský kraj) dostanou při hodnocení žádosti o dotaci navíc 5 bodů
v případě stavebních prací při podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemce předloží
stavební povolení nebo vyjádření stavebního úřadu, že projekt nevyžaduje stavební povolení

Specifické podmínky
•

•

•

minimální výše investice do dlouhodobého majetku v rámci projektu činí v případě MSP 4
mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 (projekty přímé
spolupráce VP s MSP) a 065 (projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí)
činí 10 mil. Kč. Tato podmínka musí být splněna do data ukončení projektu. Součástí
minimální investice mohou být pouze náklady, které jsou způsobilými investičními výdaji v
rámci Výzvy
příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za
transparentních a nediskriminačních podmínek, cena účtovaná za provoz nebo užívání
infrastruktury musí odpovídat ceně tržní
příjemce je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií
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4. Podporované CZ-NACE
Sekce C - Zpracovatelský průmysl1)
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Výroba potravinářských výrobků2
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě
nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů3
Výroba chemických látek a chemických přípravků2 (biolíh aj.)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků2
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení

Sekce E- Zásobování vodu
38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

Vysvětlivky
1 … pokud se nejedná o výrobu erotického zboží.
2 … s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné
zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES.
3 … s výjimkou třídy 19.1 tohoto oddílu - Výroba koksárenských produktů.
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