News | 6. 4. 2021
Mimořádně zařazené dotační výzvy pro
vědu a výzkum
Nový harmonogram plánovaných dotačních výzev podpory z evropských
strukturálních fondů v Programu OPPIK pro rok 2021 byl právě zveřejněn.
Mimořádně byly zařazeny výzvy pro oblast vědy a výzkumu. Jedná se o výzvy pro
založení nebo rozvoj VaV centra, provádění výzkumu a vývoje, a zavádění výsledku
VaV do výroby:



Program Potenciál, VIII. výzva
Program Aplikace, IX. výzva

 Program Inovace, IX. výzva
ZÁKLADNÍ INFORMACE
PROGRAM POTENCIÁL
______________________________________________________________________________________
Program Potenciál 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.
Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů, minimální výše dotace je
2 mil. Kč, maximální pak 50 mil. Kč.
Výzva je kolová:
 termín vyhlášení výzvy: 27. 5. 2021
 termín pro příjem žádostí: od 14. 6. 2021 do 26. 8. 2021
PROGRAM APLIKACE
______________________________________________________________________________________
Program Aplikace podporuje aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního
vývoje. Podporované jsou pouze náklady v podobě vybraných osobních nákladů,
vybraných provozních nákladů, náklady na smluvní výzkum, náklady na nástroje a
zařízení formou odpisů; z dotace nelze podpořit již dříve odepisovaný majetek.
Dotace je poskytována u velkých podniků ve výši až 65 % způsobilých výdajů u
průmyslového výzkumu, ve výši až 40 % v případě experimentálního vývoje.
Minimální výše dotace je 2 mil. Kč, maximální 50 mil. Kč, resp. 100 mil. Kč pro
projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063
nebo 065:
 termín vyhlášení výzvy: 28. 5. 2021
 termín pro příjem žádostí: od 15. 6. 2021 do 31. 7. 2021
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PROGRAM INOVACE
______________________________________________________________________________________
Program Inovace podporuje zejména zvýšení technických a užitných hodnot
výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů
výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
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Dotace je poskytována u velkých podniků ve výši 25 % způsobilých výdajů,
minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 75 mil. Kč:
 termín vyhlášení výzvy: 28. 5. 2021
 termín pro příjem žádostí: od 15. 6. 2021 do 30. 9. 2021

DALŠÍ INFORMACE


Žádost mohou podávat podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby
(malé, střední i velké podniky). U velkých podniků platí omezení, že
v Programu Inovace je možné podat žádost pouze v rámci kódu intervence
065 (významný pozitivní dopad projektu na životní prostředí), u Programu
Potenciál také ještě v rámci kódu intervence 063 (přímá spolupráce
velkých podniků s MSP v oblasti VaV aktivit).



Projekty je možné realizovat na celém území České republiky mimo území
hlavního města Prahy. Rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo žadatele.



Výzvy VaV svým zaměřením navazují na předchozí výzvy z roku 2020.
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Pro Vaše dotazy či konzultace jsme Vám velmi rádi k dispozici.
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