děláme z dobrých firem skvělé

Potenciál 2015
1. Základní informace o dotaci
Příjem žádostí
•
•
•
•

Příjem předběžných žádostí je 1.6.2015 - srpen 2015
Příjem plných žádostí je září 2015 – listopad 2015
Projekt musí být ukončený do 3 roků od přijatelnosti projektu, tzn. podání předběžné žádosti
Projekt musí být ukončený do 31. 12. 2018

Základní informace o dotaci
•

•
•

•
•
•
•

Program podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného
pro zajištění aktivit tohoto centra
U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra
Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu
položek mimo seznam uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV
a inovací
Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE, viz kapitola 4 Podporované CZ-NACE
Žádat mohou malé, střední podniky (tzv. MSP) + velké podniky.
Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Výstup projektu se nesmí projevit v odvětví zemědělských a potravinářských produktů
uvedených v Příloze I. Smlouvy o fungování EU. Přehled podporovaných činností je stanoven
programem
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2. Způsobilé výdaje a míra dotace
Výše dotace
•
•

Dotace bude poskytována malým, středním i velkým podnikům max. výše 50 % celkových
způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
Dotace je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč / 150 mil.
Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti

Způsobilé výdaje
Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky
způsobilých výdajů

Hmotný

Limity

MSP

VP

Pozemek

Max. 10% z celkových
způsobilých investičních
výdajů

ANO

ANO

Budovy

Max. 40% z celkových
způsobilých investičních
výdajů

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Investiční
Ostatní nezbytný
dlouhodobý
Hmotný majetek
Nehmotný

Nehmotný majetek

Max. 50% z celkových
způsobilých investičních
výdajů

Povinná publicita

Neinvestiční

Služby
a osobní
náklady

Může čerpat

Služby poradců,
expertů a
Studie

De minimis
(pouze pro MSP)

Mzdy a pojistné
(absolventi)
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3. Vybrané podmínky dotace
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

Další podmínky
•
•
•

•

Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k
nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit
projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč
Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových způsobilých
investičních výdajů, náklady na pořízení, novostavbu a technické zhodnocení staveb pak
nejvýše 40 % procent celkových způsobilých investičních výdajů
Mzdy budou vypláceny pouze MSP a to jen na absolventy provádějící výzkum a vývoj.
Příjemce dotace k žádosti o platbu doloží u absolventů, za něž si bude nárokovat mzdové
náklady a pojistné, spolu s pracovní smlouvou i maturitní vysvědčení, výuční list nebo diplom
o absolvování VŠ technického směru nebo přírodních věd. Doložené doklady o absolvování
SŠ, SOU či VŠ nesmí být starší 2 let od data přijatelnosti projektu

Analýzy
•
•

Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést 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
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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 výrobků
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, dřevařské, korkové, proutěných a slaměné výrobky kromě nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Výroba chemických látek a chemických přípravků (biolíh aj.),
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
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

Sekce J - Informační a komunikační činnost – možné pouze jako vedlejší
výstup projektu
62 Činnosti v oblasti informačních technologií

Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti – možné pouze jako vedlejší
výstup projektu
71.2 Technické zkoušky a analýzy

Sekce S - Ostatní činnosti – možné pouze jako vedlejší výstup projektu
95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
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