News | 17. 2. 2021
Dotační výzva OPPIK Inovace VIII
prodloužena
Ministerstvo průmyslu a obchodu zdvojnásobilo alokaci aktuálně otevřené
výzvy VIII v dotačním programu INOVACE na 3 mld. Kč. Zároveň byl příjem
žádostí prodloužen do 30. 4. 2021. Žadatelé včetně velkých podniků tak stále
mají šanci využít jednu z posledních dotačních příležitostí z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může o dotaci žádat?





podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby (malé, střední i velké podniky)
pro velké podniky možnost podat žádost pouze v rámci kódu intervence 065
(významný pozitivní dopad projektu na životní prostředí) nebo v rámci kódu
intervence 063 (přímá spolupráce velkých podniků s MSP)
podporované obory podnikání: zpracovatelský průmysl (mimo CZ-NACE 19.10, 20.60
a 30.11), úprava odpadů, vydavatelství, pořizování zvukových nahrávek, tvorba
programů a vysílání, technické zkoušky a analýzy, opravy počítačů

Jak vysokou dotaci lze získat?



minimální výše dotace: 1 mil. Kč
maximální výše dotace: 75 mil. Kč

Míra podpory




45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců)
35 % pro střední podnik (do 250 zaměstnanců)
25 % pro velký podnik (více než 250 zaměstnanců)

Na co lze dotaci získat?


zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová
inovace)
 zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění
nových informačních systémů integrujících procesy uvnitř podniku zaměřené
především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 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 (marketingová inovace)
Dotaci lze získat na investice do:
 výrobních technologií
 IT technologií (nehmotný investiční majetek do výše 50 % celkových
výdajů, z nichž je počítána dotace)
 práv duševního vlastnictví (patenty, licence apod.)
 certifikace produktů
 stavebních výdajů (do 20 % celkového objemu výdajů, z nichž je
počítána dotace)
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Podmínkou podpory je ukončený výzkum a vývoj, podporováno je až zavedení inovace do
sériové výroby (prodeje). Pro realizaci projektu musí být splněny všechny následující
podmínky:
 existence funkčního vzorku či prototypu
 transfer technologie (nákup průmyslových práv) nebo prokázání
vlastního výzkumu a vývoje
 vysoká inovativnost produktu a výrobního procesu: min. 6. inovační
řád (nová generace) stěžejní inovace a min. 5. řád doprovodné
inovace (nová varianta) pro malé, střední i velké podniky
 tržní uplatnitelnost výsledků projektu

Kde lze dotaci čerpat?
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na celém území České republiky mimo území hlavního města Prahy,
rozhoduje umístění investice, nikoli sídlo žadatele

Kdy lze dotaci získat?


termín pro příjem žádostí: do 30. 4. 2021

Náklady je možné realizovat až po podání žádosti. Dotace je proplacena zpětně po
dokončení projektu, je tedy nezbytné předfinancování projektu z vlastních či jiných zdrojů
(půjčka, úvěr). V případě stavby se stavební povolení dokládá nejdříve k podpisu Podmínek
(pokud stavba povolovacímu procesu podléhá).

Závěrem
Neváhejte se obrátit na oddělení Rödl & Partner Optimus Consult a.s. ohledně
posouzení, zda Váš investiční záměr splňuje podmínky programu Inovace.
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Následně Vám nabízíme komplexní poradenské služby ve všech fázích Vašeho
dotačního projektu. Zpracujeme pro Vás kompletní žádost o dotaci v rozsahu a
kvalitě dle příslušných předpisů a metodik, a to včetně zpracování či spolupráce
při zajištění všech povinných a nepovinných příloh. Dále zajistíme komplexní
podporu při realizaci projektu, respektive plnění všech dotačních podmínek ve fázi
realizace i udržitelnosti projektu tak, aby přiznaná dotace byla skutečně vyplacena
a následně udržena.
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