děláme z dobrých firem skvělé

Inovace – 2015
1. Základní informace o dotaci
Časový harmonogram
•
•
•
•

Příjem předběžných žádostí je 2. červen – 30. listopad 2015
Příjem plných žádostí je 1. září 2015 – 31. leden 2016
Projekt musí být ukončený do 3 roků od přijatelnosti projektu, tzn. podání předběžné žádosti
Projekt musí být ukončený do 31. 12. 2018

Podporované aktivity jsou
Podporují se pouze aktivity, kterým předchází výzkum a vývoj, viz kapitola 3. Podmínky dotace:
•
•
•

•

Produktová inovace – Dotace na zahájení výroby inovovaných produktů
Procesní inovace – Dotace na zahájení využívání inovovaných výrobních postupů
Organizační inovace – Dotace na zavedení nových metod organizace firemních procesů
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy
uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby
Marketingová inovace – Dotace na zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím
významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka,
otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

Podporované aktivity nejsou
•
•

Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním
energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace
Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo
racionalizaci (modernizaci) výroby

2. Způsobilé výdaje a výše dotace
Způsobilé výdaje
•

Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti – Externě nakupované služby
projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení, pro zavedení technologie
do výroby, pro technické zhodnocení staveb a technologií. Externě nakupované služby
autorizovaných fyzických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů
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•

•

•
•

•

•
•

Stavby – Výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení
staveb. Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20% z celkových
způsobilých výdajů na Technologie
Technologie – Výdaje na pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních
souborů zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtu novostaveb, technického zhodnocení
staveb. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího
SW, pokud je tento SW součástí pořizovací ceny technologie
Software a data – Výdaje na pořízení softwarů, programů a licencí nezbytných pro využití
hardware, nákup dat, databází a jejich aktualizace
Práva k užívání duševního vlastnictví – Pro velké podniky pouze v režimu de minimis.
Pořízení znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty,
certifikace firmy apod.). V případě pořízení patentů, licencí a know-how je možné do
způsobilých výdajů zahrnout výdaje nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem
soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší 6 měsíců
Certifikace produktů – Pro velké podniky pouze v režimu de minimis. Výdaje související se
získáním certifikací nových nebo inovovaných produktů, např. označování, zkoušení a
certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů a služeb. Tyto výdaje
příjemce dotace bude ve svém účetnictví vést jako investiční majetek nebo investiční výdaje
Marketingová inovace – Veškeré výdaje související s marketingovou inovací. Tyto výdaje
příjemce dotace bude ve svém účetnictví vést jako neinvestiční výdaje
Povinná publicita – V režimu de minimis. Výdaje přímo vyplývající z povinností stanovených
poskytovatelem podpory na publicitu projektu vycházející z Pravidel pro publicitu. Tyto
výdaje příjemce bude ve svém účetnictví vést jako neinvestiční majetek.

Výše dotace
Dotace je poskytována ve výši 1-100 mil. Kč. V hospodářsky problémových regionech a územích s
vysokou mírou nezaměstnanosti 1-200mil Kč.
Podpora způsobilých výdajů je ve výši:
•
•
•

Malý podnik 45% (do 49 zaměstnanců/aktiva nebo obrat nepřesahují 10mil.EURO)
Střední podnik 35% (do 249 zaměstnanců/obrat do 50mil.EUR/bilanční suma do 43mil.EUR)
Velký podnik 25%
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3. Podmínky dotace
Předcházející výzkum a vývoj
•

•

Projekty musí využívat výsledků výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, které musí být
ukončené a prokazatelně doložené, například prototypem inovovaného výrobku nebo
polotovaru. Výsledky VaV aktivit mohou mít následující varianty:
- Výsledky vlastního VaV
- Výsledky VaV vzniklé ve spolupráci s jiným subjektem
- Výsledky VaV v podobě transferu technologie – viz níže
Za transfer technologie se považuje:
- VaV provedený výzkumnou institucí či vysokou školou – přenos vyvinuté technologie
(např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např.
technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně intelektuálního vlastnictví
(např. patenty, licence, apod.) a know-how
- VaV provedený dalšími subjekty – pouze přenos takových řešení, které jsou chráněné
právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a
to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k
jeho využití

Zadávací dokumentace
•

•

Příjemce dotace je povinen před vyhlášením každého výběrového řízení zaslat poskytovateli
dotace zadávací dokumentaci, pokud je výběrové řízení vyhlašováno po oficiálním
vyrozumění o schválení dotace. U prvního výběrového řízení je nutné zaslat zadávací
dokumentaci nejpozději do 2 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Odsouhlasení zadávací dokumentace poskytovatelem je nutnou podmínkou vyhlášení
výběrového řízení

Výběrové řízení
•
•
•

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace k posouzení správnosti postup
výběrové komise, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení jednání výběrové komise.
Příjemce může podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem až po odsouhlasení správnosti
postupu výběrového řízení poskytovatelem dotace.
Ve výjimečném případě, kdy uskuteční žadatel výběrové řízení na vlastní riziko před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je povinen předložit kompletní dokumentaci k následné
kontrole do 30 dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
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Analýzy
•
•

Projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provedou Finanční analýzu investice
Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde
se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku.

Vybrané přílohy k plné žádosti
•
•

Dokumentace prokazující ukončený výzkum.
Podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci
projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění
stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům. Platí
pouze v případě pořízení staveb / stavebních prací

Vybrané přílohy k podpisu Podmínek přidělení dotace
•
•

Dokumenty prokazující vlastnictví nebo nájem nemovitostí, kde bude projekt realizován
U projektů, jejichž hlavní výstup projektu spadá do kapitoly CZ-NACE 21, doloží dokument, že
Žadatel je zapsán v databázi schválených výrobců léčiv nebo v seznamu podporovaných CZNACE

Vybrané přílohy k Žádosti o platbu
•

V případě novostavby nebo technického zhodnocení budovy v rozsahu, které vyžaduje
územní a stavební řízení a jedná se o způsobilý výdaj, musí Příjemce dotace doložit nejpozději
k první Žádosti o platbu stavební povolení s vyznačením právní moci nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem stavební povolení
nahrazující nebo kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby.

4. Podporované CZ-NACE
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10 Výroba potravinářských výrobků
10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
10.12 Zpracování a konzervování drůbežího masa
10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.31 Zpracování a konzervování brambor
10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.41 Výroba olejů a tuků
10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
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10.51
10.52
10.61
10.62
10.71
10.72
10.73
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.89
10.91
10.92

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Výroba zmrzliny
Výroba mlýnských výrobků
Výroba škrobárenských výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
Výroba cukru
Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
Zpracování čaje a kávy
Výroba koření a aromatických výtažků
Výroba hotových pokrmů
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

11 Výroba nápojů
11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
11.02 Výroba vína z vinných hroznů
11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05 Výroba piva
11.06 Výroba sladu
11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
13 Výroba textilií
13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13.20 Tkaní textilií
13.30 Konečná úprava textilií
13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13.93 Výroba koberců a kobercových předložek
13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
13.99 Výroba ostatních textilií j. n.
14 Výroba oděvů
14.11 Výroba kožených oděvů
14.12 Výroba pracovních oděvů
14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů
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14.14
14.19
14.20
14.31
14.39

Výroba osobního prádla
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
Výroba kožešinových výrobků
Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

15 Výroba usní a souvisejících výrobků
15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15.20 Výroba obuvi
15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem
15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
16.22 Výroba sestavených parketových podlah
16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16.24 Výroba dřevěných obalů
16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
17.11 Výroba buničiny
17.11.1 Výroba chemických buničin
17.11.2 Výroba mechanických vláknin
17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin
17.12 Výroba papíru a lepenky
17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru
17.24 Výroba tapet
17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
18.11 Tisk novin
18.12 Tisk ostatní, kromě novin
18.13 Příprava tisku a digitálních dat
18.14 Vázání a související činnosti
18.20 Rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů
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20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
20.11 Výroba technických plynů
20.12 Výroba barviv a pigmentů
20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek
20.14.1 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent
paliv pro pohon motorů
20.14.9 Výroba ostatních základních organických chemických látek
20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.16 Výroba plastů v primárních formách
20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a
tmelů
20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků
20.51 Výroba výbušnin
20.52 Výroba klihů
20.53 Výroba vonných silic
20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
20.59.1 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro
výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n.
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků
21.20 Výroba farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků
22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22.22 Výroba plastových obalů
22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22.29 Výroba ostatních plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
23.11 Výroba plochého skla
23.12 Tvarování a zpracování plochého skla
23.13 Výroba dutého skla
23.14 Výroba skleněných vláken
23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků
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23.31
23.32
23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.51
23.52
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.70
23.91

Výroba keramických obkládaček a dlaždic
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a
ozdobných předmětů
Výroba keramických sanitárních výrobků
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
Výroba ostatních technických keramických výrobků
Výroba ostatních keramických výrobků
Výroba cementu
Výroba vápna a sádry
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
Výroba betonu připraveného k lití
Výroba malt
Výroba vláknitých cementů
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Výroba brusiv vyjma výrobků spadajících do definici oceli dle čl. 2, odst. 43
Nařízení Komise č. 651/2014

24 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25.12 Výroba kovových dveří a oken
25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků
25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.40 Výroba zbraní a střeliva
25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25.62 Obrábění
25.71 Výroba nožířských výrobků
25.72 Výroba zámků a kování
25.73 Výroba nástrojů a nářadí
25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
25.92 Výroba drobných kovových obalů
25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
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26.11
26.12
26.20
26.3
26.40
26.51
26.52
26.60
26.70
26.80

Výroba elektronických součástek
Výroba osazených elektronických desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba spotřební elektroniky
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba časoměrných přístrojů
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba magnetických a optických médií

27 Výroba elektrických zařízení
27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.20 Výroba baterií a akumulátorů
27.31 Výroba optických kabelů
27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení
27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště
28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28.41 Výroba kovoobráběcích strojů
28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů
28.91 Výroba strojů pro metalurgii
28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
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28.96
28.99

Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů
30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30.40 Výroba vojenských bojových vozidel
30.91 Výroba motocyklů
30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
31 Výroba nábytku
31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
31.02 Výroba kuchyňského nábytku
31.03 Výroba matrací
31.09 Výroba ostatního nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
32.11 Ražení mincí
32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků
32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
32.20 Výroba hudebních nástrojů
32.30 Výroba sportovních potřeb
32.40 Výroba her a hraček
32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků
32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
33.11 Opravy kovodělných výrobků
33.12 Opravy strojů
33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 Opravy elektrických zařízení
33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě
kolejových vozidel
33.19 Opravy ostatních zařízení
33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení
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SEKCE E - ZÁSOBOVANÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI
VODAMI, ODPADY A SANACEMI
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zaří

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58 Vydavatelské činnosti
58.11 Vydávání knih
58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů
58.13 Vydávání novin
58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
58.19 Ostatní vydavatelské činnosti
58.21 Vydávání počítačových her
58.29 Ostatní vydávání softwaru
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
60.10 Rozhlasové vysílání
60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
71.20 Technické zkoušky a analýzy
71.20.1 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
71.20.9 Ostatní technické zkoušky a analýzy
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95.11 Opravy počítačů a periferních zařízení
95.12 Opravy komunikačních zařízení
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