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Použité zkratky
ICT

Informační a komunikační technologie

ZV

Způsobilé výdaje

DHM/DNHM

Dlouhodobý hmotný majetek/dlouhodobý nehmotný majetek

MSP

Malý a střední podnik (do 250 pracovníků)

VP

Velký podnik (nad 250 pracovníků)

VO

Výzkumná organizace

VaV

Výzkum a vývoj

SW/HW

Software/hardware

ERP

Vnitropodnikový informační systém

CRM

Customer relationship management

KVET

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

OZE

Obnovitelné zdroje energie

FVE

Fotovoltaická elektrárna

LTO

Lehké topné oleje

FV

Fotovoltaický

IRR

Vnitřní výnosové procento

NN/VN/VNN

Nízké napětí/vysoké/velmi vysoké napětí

NPOV

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

AI

Umělá inteligence

V2V/V2I

Vehicle To Vehicle (komunikace mezi auty) / Vehicle To Infrastructure (vozidlo-infrastruktura)

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

TAČR

Technologická agentura ČR
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Technologie pro
začínající podniky

Technologie 4.0
(pořízení nových
výrobních a
nevýrobních
technologií)

Potenciál

Nemovitosti

Nová výroba

Inovace (pořízení
technologií pro
výrobu nové či
inovované produktce)

Vývojové
zázemí

Investiční pobídka
(zpracovatelský
průmysl,
technologická centra,
centra strategických
služeb)

Komplexní
investice,
nemovitosti,
technologie

Fast Track Innovation

DELTA 2

M.ERA.NET

DOPRAVA 2020+

ZÉTA

THÉTA

TREND

Eurostars

Parnerství znalostního
transferu

Aplikace

Proof of concept

Poradenství

Spolupráce

Inovační vouchery

Podpora
vývojové
činnosti,
poradenství
a transfery
VaV

Školicí střediska

OPZ (POVEZ; odborné
vzdělávání
pracovníků)

Vzdělávání
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… solutions for organizations

1

Harmonogram programů v přehledu

Program
Investiční pobídky
Nemovitosti pro cestovní ruch,
IV. výzva

Kapitola v
dokumentu

zahájení

5.1

průběžné

5.2

16.09.2019

Příjem žádostí

Poznámka

ukončení
příležitost pro daňové prázdniny
30.06.2020

jen vybrané lokality

5.4

předpoklad
6/2020
25.01.2021

26.04.2021

SW a výrobní technologie

5.5

14.12.2020

12.05.2021

technologické vybavení

6.1

14.12.2020

15.03.2021

pořízení ICT produktů a služeb

ICT v podnicích

6.2

bude upřes31.12.2020
něno

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

7.1

Školicí střediska

7.2

Marketing

8.1

Poradenství

9.1

27.10.2020

26.02.2021

Úspory energie (V. výzva)
Úspory energie (VI. výzva)
Úspory energie Výzva III Fotovoltaické systémy

10.1
10.1

16.09.2019
v přípravě

30.06.2020

13.01.2020

31.08.2020

10.3

06.01.2020

28.06.2020

Nemovitosti

5.3

Technologie – Průmysl 4.0
Technologie pro začínající
malé podniky
ICT a sdílené služby – centra
sdíl. služeb (Digit. podnik)

Nízkouhlíkové technologie –
Elektromobilita

rekonstrukce brownfieldů

průběžné

vybavení SW, HW
žádosti přes Úřady práce

předpoklad
2.pol. 2020
předpoklad
6/2020

vlastní školicí prostory
zahraniční veletrhy
Certifikáty a plán. digitální transformace
příjem žádostí prodloužen
nutný energetický audit, instalace jen na střechy
příjem žádostí prodloužen, navýšení alokace, další výzva v 2. pololetí 2020

Nízkouhlík. technologie –
Akumulace energie
ČMZRB, výzva Úspory energie
Potenciál

10.4

06.01.2020

28.06.2020

příjem žádostí prodloužen

10.5
11.1

19.09.2017
21.08.2020

15.09.2020
23.11.2020

Aplikace

11.2

14.09.2020

15.12.2020

Inovace

11.3

15.10.2020

29.01.2021

Inovační vouchery
Spolupráce

11.4
11.5

15.07.2020
22.06.2020

30.06.2021
30.09.2020

Proof of Concept

11.6

27.10.2020

26.02.2021

Eurostars

11.8

úvěr
VaV zázemí
podpora průmyslového výzkumu
s výstupy v podobě prototypů,
funkčních vzorků, průmyslových a
užitných vzorů…
pořízení technologií pro výrobu
inovativních/nových produktů
nákup expertních služeb od VO
spolupráce v klastrech
ověření VaV výsledků pro komercializaci
vývoj se zahraničním partnerem

03.09.2020
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Partnerství znalostního transferu
Trend (technologičtí lídři)

11.7

23.11.2020

15.03.2021

spolupráce MSP a VO

11.9

24.06.2020

Zéta

11.10

Théta

11.11

30.04.2020
předpoklad
9/2020
předpoklad
10/2020

DOPRAVA 2020+

11.12

09.04.2020

10.06.2020

M-ERA.NET

11.13

17.03.2020

16.06.2020

DELTA 2

11.14

14.05.2020

15.07.2020

Fast Track Innovation

11.15

podání návrhů projektů běží
zapojení mladých výzkumníků do
VaV výsledků a praxe
transformace a modernizace
energetického sektoru
podání návrhů projektů běží
(podpora aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy)
podání návrhů projektů běží (materiálový výzkum)
podání návrhů projektů běží (zvýšení množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu se zahr. partnerem)
nástroj pro průmyslem řízení
konsilia pro tvorbu inovační projektů

122. výzva Prevence vzniku
odpadů (průmyslových)
141. výzva Revitalizace funkčních ploch
Antivirus (MPSV)
Technologie COVID 19
Inovační vouchery COVID

2

09.06. a
27.10. 2020

11.16

01.04.2020

30.07.2020

11.17

02.03.2020

02.11.2020

12.1

06.04.2020

stálá aktualizace

12.2.1
12.3

04.05.2020
17.04.2020

05.06.2020
31.12.2020

průběžně se otvírají vlny pro různé skupiny příjemců
posun termínu ukončení příjmu
poradenské služ. od VO

Stanovení velikosti podniku žadatele

Výběr níže uvedených programů je určen pro firmy, které jsou malý či středním podnikem. To
znamená v souhrnu propojených podniků do 250 pracovníků (malý podnik do 50 pracovníků).
Pro stanovení velikosti se posuzuje počet pracovníků a obrat společnosti, zároveň je nutné zohlednit celou vlastnickou strukturu. Tzn. další podniky, které mají ve společnosti žadatele vlastnický
podíl. Do propojenosti „skupiny“ je nutné uvést i firmy, ve kterých má vlastník další podíl (vlastnický).

3

Náš přístup a filozofie

Naše partnerská role ve spolupráci v oblasti dotační podpory má významnou přidanou hodnotu.
Neboť získání příslibu dotace znamená jen dílčí úspěchem. Úspěch spočívá ve vedení projektového
záměru od začátku až do konce, počínaje přípravou záměru a konče naplněním doby udržitelnosti.
Bez kvalitního záměru se hromadí problémy v realizaci a dalších fázích projektu. Za tím vším se skrývá celý kvalitní projektový a dotační management.
Již na začátku vyslechneme potřeby klienta, investiční záměry a požadavky. Provedeme monitoring
dotačních příležitostí či plán, dle kterého je možná využít dotací pro chystané záměry. Podnikatelský
www.sofo.cz
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záměr nasimulujeme do podmínek dotačního programu, který je nejvhodnější. Okryjeme kritéria
hodnocení a pochopitelně povinnosti příjemce dotace, správné nastavení povinností v plnění závazných ukazatelů, které většina dotačních programů s sebou nese. Účelem naší pečlivé přípravy je
prevence problémů v realizaci, obhajobě, při kontrolách a době udržitelnosti projektu.

3.1 Představení společnosti SOFO Advisory s.r.o.
V oblasti strategického, manažerského, procesního, systémového a dotačního poradenství působíme na trhu od roku 2005. Opíráme se o rozsáhlé zkušenosti v oblastech ICT, bezpečnosti informací,
mezinárodních standardů, vzdělávání a strukturálních fondů EU.
Mezioborový tým kmenových konzultantů je vhodně doplňován o externí odborníky. Interní systém
vzdělávání, spolupráce s vysokými školami a vlastní
projektová metodika podpořená sofistikovanými
softwarovými nástroji jsou garancí úspěšné realizace projektu – splnění nastavených cílů
v dohodnutých termínech při minimalizaci administrativní zátěže klienta.
Proaktivní přístup k zákazníkům je zaměřen na
dlouhodobou, oboustranně výhodnou spolupráci.
Naše služby využívají společnosti z mnoha oborů –
automotive a strojní průmysl, stavebnictví, ICT,
obchod a logistika, neziskový sektor, školství, státní
správa i zájmová sdružení.
Jsme členy významných profesních sdružení a komor. Sídlo společnosti je v Praze, disponujeme
plnohodnotnou pobočkou v Plzni, kde se nachází i naše školicí středisko. Zaměstnáváme více než 35
odborných pracovníků a dlouhodobě spolupracujeme a rozvíjíme síť externích úzkoprofilových specialistů. Aktivně podporujeme sociální oblast, kulturu a sport.

4 Zajištění komplexní podpory pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU
Programové období 2014–2020 nabídne všem, kteří chtějí realizovat své projekty, velmi široké
spektrum dotačních možností. Na druhou stranu je třeba si také uvědomit, že každý dotační titul má
svá specifika (ať je to např. vymezení a charakteristika příjemců dotace, limit provozních nákladů,
minimální resp. maximální výši investice atp.). Zkrátka, nikdy není lehké dotaci zcela vyřídit.
Ať už jste v situaci, kdy nemáte s dotačním prostředím zkušenosti nebo jste úspěšní žadatelé, naše
služby Vám přizpůsobíme. Služba „Projektový manažer“ Vám poskytneme komplexní pokrytí celého
životního cyklu projektu od prvotních nápadů a námětů k realizaci až po závěrečnou zprávu projektu.
Cílem této služby je minimalizace administrativní zátěže klienta a eliminace rizik neschválení či případné budoucí korekce dotace.

www.sofo.cz
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Činnosti sestávají s řízením týmů klienta a třetích stran v přípravné a realizační fázi těchto projektů.
Sestavení harmonogramu, dodržení cílů, eskalace problémů, pravidelný reporting, hlídání plnění
dalších závazných kritérií včetně rozpočtů.

Monitoring, audit

Projektování a příprava žádosti

www.sofo.cz
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Management udržitelnosti
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4.1 Dotační poradenství
Kromě vypracování dotačního auditu a monitoringu dotačních příležitostí jsme schopni nabídnout
následující služby v oblasti dotací.

4.1.1 Fáze realizační
V této fázi jde především o naplnění skutečností, které byly uvedeny v žádosti o dotaci a dostání
všem povinnostem, které na žadatele/příjemce delegoval poskytovatel dotace. Nedodržení povinností (Podmínek poskytovatele dotace) může mít za následek krácení nebo úplné vrácení dotace.
V této fázi Vám projektový manažer zajistí:









metodické vedení v průběhu celé realizace Projektu a konzultace,
dohled nad správným věcným, legislativním, časovým i finančním průběhem Projektu,
dohled nad plněním závazných a monitorovacích ukazatelů Projektu,
spolupráce zajištění publicity v souladu s pravidly dotačního programu ve vztahu k Projektu,
zpracování všech druhů zpráv a hlášení o průběhu Projektu v souladu s podmínkami dotačního programu včetně souvisejících příloh,
zajištění informací pro oznámení případných změn v průběhu realizace Projektu,
zpracování žádostí o proplacení výdajů projektu, tzv. žádost o platbu, na základě podkladů
od objednatele,
sledování metodických pokynů poskytovatele dotace, jejich relevantnosti ve vztahu
k Projektu.

4.1.2 Výběrové řízení na dodavatele
Činnosti spojené s průběhem výběrového/zadávacího řízení
















Příprava zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) – návrh formy uspořádání ZD, doporučení
kvalifikačních a hodnotících kritérií, zadávacích podmínek, obchodních podmínek, příloh,
formulářů a dalších částí ZD, včetně vypracování návrhu smlouvy.
Zajištění zveřejnění textové části ZD na profilu zadavatele.
Příprava, odeslání a uveřejnění výzvy k podání nabídek.
Sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem posouzení kvalifikačních kritérií.
Sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení dílčích kritérií
hodnocení.
Sestavení pokynů pro zpracování nabídky dle charakteru plnění veřejné zakázky.
Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek.
Zpracování odpovědí na dotazy k zadávacím podmínkám a k textu oznámení zadávacího řízení.
Organizační zabezpečení přijímání nabídek.
Zpracování potvrzení o přijetí nabídek.
Zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek.
Příprava formulářů pro jmenování komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu jednání hodnotící komise.
Vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky
členů hodnotící komise.
Předložení všech dokumentů poskytovateli dotace ke kontrole.
www.sofo.cz
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5

Oblast nových investic

5.1 Investiční pobídky
Daňové prázdniny nebo dvouleté mzdové náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech pro investice do stavby a technologického vybavení.
Základní dokument, ustanovující udělování investičních pobídek je zákon č. 72/2000Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).
Hlavní podporované oblasti
1)

Zpracovatelský průmysl – zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského
průmyslu

2)

Technologická centra – vybudování nebo rozšíření centra zaměřeného na výzkum, vývoj a
inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití
ve výrobě

3)

Centra strategických služeb – zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb:






Centra sdílených služeb
Centra pro tvorbu software
High-tech opravárenská centra
Datová centra
Centra zákaznické podpory

Maximální strop veřejné podpory


45 % ZV – malý podnik, 35 % ZV – střední podnik

Z čeho je finanční podpora vypočítána




DLOUHODOBÝ MAJETEK, přičemž min. polovina musí být investována do nových strojů, max.
po dobu 5 let
nebo
2-LETÉ MZDOVÉ NÁKLADY zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech

Způsobilé výdaje



Dlouhodobý majetek (nové stroje, stavby, pozemky, přičemž nové stroje musí tvořit min. 50
% ZV)
Dvouleté mzdové náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech

Investiční pobídky

Hmotná podpora

Hmotná podpora

z příjmu PO na 10 let

na nové pracovní místo
200 tis.

na školení a rekvalifikaci ve výši
50 % nákladů na školení

√
√
√

√

√

Sleva na dani

Zpracovatelský průmysl
Technologická centra
Centra strategických služeb
Podmínky udělení investiční pobídky


Všeobecné podmínky (splnění nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí)

www.sofo.cz
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5.2 Program nemovitosti pro cestovní ruch, IV. výzva
Rekonstrukce zastaralé infrastruktury, brownfieldu na podnikatelský objekt sloužící cestovnímu ruchu (hotel atd.)
Příjem žádostí


16. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Podpora


45/35 %, 1 – 100 mil. Kč,

Způsobilé výdaje


Rekonstrukce objektu a technologií určených pro provoz budovy

5.3 Program nemovitosti
Rekonstrukce brownfieldu na podnikatelský objekt sloužící výrobní činnosti (OP PIK).
Příjem žádostí


16. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Podpora


45/35 %, 1 – 70 mil. Kč,

Způsobilé výdaje


Rekonstrukce objektu a technologie určené pro provoz
budovy

Příjem žádostí


předpoklad 6/2020

5.4 Program Technologie (Průmysl 4.0)
Podpora pořízení nových výrobních a nevýrobních technologií, zavádění 4.0 Průmyslu (OP
PIK).
Příjem žádostí


25. 1. 2021 – 26. 4. 2021

Podpora


45/35 %, 1 – 40 mil. Kč, dotace na nákup výrobní technologie vč. nehmotného majetku

Kritéria


Pořízení nových technologických zařízení a
vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP,
MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především
plánování a řízení výroby, zásoby, nákup,
prodej, finance, personalistika atd.

www.sofo.cz
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5.5 Program Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)
Podpora pořízení nových výrobních technologií (OP PIK).
Příjem žádostí


14. 12. 2020 – 12.5. 2021

Podpora


45 %, max. 1,5 mil. Kč, dotace na nákup výrobní technologie vč. nehmotného majetku

Kritéria


Jen pro malé podniky vzniklé v období 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018. Zpracovatelský
průmysl

www.sofo.cz
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6

Oblast informačních a komunikačních technologií

6.1 ICT a sdílené služby – centra sdílených služeb (Digitální podnik)
Mzdy a vybavení pro poskytování odborných služeb.
Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo
souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního
poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).
Příjem žádostí


14. 12. 2020 – 15. 3. 2021

Podpora


45/35 %, 3–100 mil. Kč,

Způsobilé výdaje (aktualizace po vyhlášení výzvy)


Mzdy, nájemné, DHM a DNHM, ostatní neinvestiční výdaje (cloud, databáze)

6.2 ICT v podnicích
Pořízení nových pokročilých IT technologií (SW, HW).
Příjem žádostí
 Do 31. 12. 2020, bude upřesněno
Podpora
 25 %, 1–25 mil. Kč, pořízení pokročilých informačních technologií v rámci průmyslu 4.0, ERP,
CRM, SW pro řízení výroby nebo servery a jiné SW a HW vybavení, monitorovací, měřící nebo sledovací systémy včetně periferních zařízení

7

Oblast vzdělávání

7.1 OP Zaměstnanost, výzva Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Podpora odborného vzdělání zaměstnanců.
Výzva podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a
také interními lektory příjemce.
Finanční kritéria


Míra podpory: 85 % způsobilých výdajů projektu

7.2 Školicí střediska
Výstavba vlastních center firem působících ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a IT
(OP PIK).
Příjem žádostí
 Předpoklad 2. pololetí 2020
Podpora
 50 %, 0,5 - 5 mil. Kč, úprava nemovitostí, výstavba, vybavení, SW a pomůcky
www.sofo.cz
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8

Oblast marketingu a propagace vlastní produkce

8.1 Program Marketing
Prezentace své společnosti a produktů na zahraničních veletrzích (OP PIK).
Příjem žádostí
 Předpoklad vyhlášení 6/2020.
Podpora
 50 %, 0,2 - 4 mil. Kč, pronájem stánku, doprava exponátů, pořízení propagačních materiálů

9

Oblast nákupu poradenských expertních služeb

9.1 Program Poradenství
Nákup poradenských služeb za účelem získání nových certifikátů a sestavení plánu digitální
transformace.
Příjem žádostí
 27. 10. 2020 – 26. 2. 2021
Podpora
 50 %, 0,1 - 1 mil. Kč, nákup služeb zacílených na získání nových certifikátů (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení) a na zpracování plánu digitální transformace části nebo celého
podniku

10 Oblast zdrojů a úspor energií
10.1 OPPIK, výzva Úspory energie (V. výzva), příprava pro VI. výzvu
Podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.
Způsobilé výdaje


Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), energetický posudek, projektová dokumentace a náklady na organizaci výběrového řízení, jde v režimu de minimis (vynaložený
výdaj na tuto položku po 1. 1. 2014).

Výše a forma dotace
max. míra podpory: 35/45 % ZV,
Přílohy povinné




Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek.

Příjem žádostí


16. 9. 2019 - 30. 6. 2020 (nová výzvy pro příjem dalších žádostí již v plánu, termín bude upřesněn)
www.sofo.cz
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10.2 Program Úspory energie Výzva III Fotovoltaické systémy s/bez
akumulace pro vlastní spotřebu
Opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů (pro vlastní spotřebu podniku).
Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)




dotace na projekt je poskytována minimálně ve
výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč
max. míra podpory: 80/70 % ZV
způsobilými výdaji jsou investiční náklady na FV
systém ponížené o 8 862,63 Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu (ztráty)
FV systému

10.3 Program Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V
Pořízení elektromobilů a nabíjecích stanic.
Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.
Podporované aktivity




Pořízení elektromobilu –podporované kategorie silničních
vozidel
 L -motocykly, čtyřkolky, M1 –osobní automobily, M2 a
M3 do 7,5t –minibus
 N1 a N2 do 12 t –nákladní vozy
Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic pro vlastní spotřebu v rámci vlastního podnikatelského areálu; možnost kombinace s FVE panelem –musí tvořit jeden celek

Vybrané podmínky



pořízení osobního automobilu a vozu z kategorie L, M2, M3, N1 a N2 možné pouze v rámci
dvou samostatných žádostí –nelze v rámci jedné žádosti kombinovat výši podpory
max. PC osobního automobilu je 1 250 000 Kč; na jedno IČ maximálně 10 žádostí

Příjem žádostí


6. 1. 2020 – 28. 6. 2020, nově navýšení alokace pro tuto výzvu na 150 mil. Kč, plán další výzvy v 2. pololetí 2020 (cca 9/2020)

10.4 Program Nízkouhlík. technologie – Akumulace energie – Výzva
V
Pořízení technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu.
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

www.sofo.cz
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Podporované aktivity


inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu
či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií)

Výše podpory


300 000 Kč, 80/70 %, max. výše podpory dle pravidel de minimis;

Příjem žádostí


6. 1. 2020 – 28. 6. 2020 (plán další výzvy má termíny: 14. 9. – 25. 11. 2020)

10.5 ČMZRB úvěry, výzva Úspory energie
Zvýhodněné záruky podnikům v oblasti energetických úspor.
Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských záměrů podnikatelů v oblasti energetických úspor. Žadateli jsou podnikatelé z vybraných podporovaných CZ-NACE.
Příjem žádostí
19. 9. 2017 – 15. 9. 2020, průběžná výzva



Způsobilé výdaje
Pořízení, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého hmotného majetku včetně stavebních
prací směřující k realizaci opatření vedoucích k úspoře konečné spotřeby energie příjemce
podpory



Výše a forma dotace




Výše úvěru až 70 % způsobilých výdajů projektu (0,8 - 300 mil. Kč)
Doba splatnosti až 10 let, úvěr je bezúročný, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
Maximální výše finančního příspěvku je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 250 tis. Kč.

www.sofo.cz
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11 Podnikání s podporou výzkumu
11.1 Potenciál
Budování vlastního zázemí pro výzkum a vývoje (OP PIK).
Příjem žádostí


Do 23. 11. 2020, termín vyhlášení výzvy se očekává 21. 8. 2020

Podpora


50 %, pořízení výzkumného vybavení i stavba, SW, licence (např. o vybavení konstrukčních
oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj.)

11.2 Aplikace
Pokrytí výdajů na výzkumné pracovníky (OP PIK). Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.
Příjem žádostí


14. 9. - 15. 12. 2020

Podpora



Podporované budou mzdy a materiál, odpisy DHM, náklady na smluvní výzkum, režie.
Výše podpory: průmyslový výzkum 70/60 %*, experimentální vývoj 45/35 %*, * případě účinné spolupráce,
kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za
účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení
společného cíle.

11.3 Inovace
Podpora pořízení nových výrobních technologií k zavedení nově vyvinutých či inovovaných
produktů na trh (OP PIK).
Příjem žádostí


15. 10. 2020 – 29. 1. 2021

Podpora


45/35 %, max. 75 mil. Kč, dotace na nákup výrobní technologie vč. nehmotného majetku a
investic do nemovitostí

Kritéria


inovační řád výrobků a stupeň novosti vyráběných produktů – srovnání se situací v ČR,
střední Evropě, EU nebo ve světě

11.4 Inovační vouchery, IV. výzva
Externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí (OP PIK).
Příjem žádostí


15. 7. 2020 – 30. 6. 2021
www.sofo.cz
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Podpora


85 %, max. 299 tis./projekt, dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb
v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří

11.5 Program Spolupráce
Rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí
(OP PIK).
Jedná se o nástroj pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit
mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální,
nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích
a naplňování konceptu inteligentní specializace.
Příjem žádostí


22. 6. 2020 – 30. 9. 2020

Podpora


Kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace

11.6 Proof of Concept
Podpora transferu výsledku výzkumu a vývoje od VO a jeho ověření pro uplatnění a komercializaci na trhu (OP PIK).
Příjem žádostí


27. 10. 2020 – 26. 2. 2021

Podpora


50 – 70 %. 0,3 – 10 mil. Kč, mzdy pracovníků, odpisy, ochrana know-how, odborné služby,
materiálová spotřeba

11.7 Partnerství znalostního transferu
Podpora spolupráce MSP a výzkumnými organizacemi (OP PIK).
Příjem žádostí


23. 11. 2020 – 15. 3. 2021

Podpora


Až 70 %. 0,5 – 5 mil. Kč, mzdy pracovníků obou stran, stroje, HW, SW, u VO navíc režijní náklady, cestovné, semináře

Aktivity


Zlepšení výrobních procesů, vývoj nových produktů či inovace, produktová certifikace

11.8 Program Eurostars, 14. výzva
Podpora společného vývoje se zahraničním partnerem (MŠMT).
Projekt musí prokázat vysokou inovativnost na úrovni EU, lze jej realizovat i v Praze, partner projektu musí být ze zemí Eurostars a doložit smluvně spolupráci.
Příjem žádostí


Do 3. 9. 2020
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Podpora


50 - 60 %, max. 12 mil. Kč, mzdy VaV pracovníků a související náklady VaV, materiálová spotřeba a režie

11.9 TREND
Podpora podnikového výzkumu a vývoje (TAČR).
Podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků
do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.
Podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“ cílí na naplnění výsledků v oblasti Průmysl 4.0, Automotive,
Technologie 5G.
Podpora


Ø 65 %, max. 80 %, uznatelné náklady: osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady
(výroba prototypů, odpisy), nepřímé náklady; způsobilé nejsou investiční náklady

Základní info


Výstupy: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční
vzorek, SW, poloprovoz, ověřená technologie

Termíny


3. VS: 30. 4. 2020 - 17. 6. 2020 (Technologičtí lídři), max.
podpora 70 %, max. dotace 40 mil. Kč, bonifikace: Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G

11.10

ZÉTA

Zapojení mladých výzkumníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků
v praxi (TAČR)
Žadatel


Podniky a VO

Podpora


80 %, osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, náklady na smluvní výzkum, drobný HM, odpisy investičního majetku, nepřímé náklady

Termíny


Veřejná soutěž není aktuálně vyhlášena, předpoklad 9/2020

Podmínky


Řešitelský tým složený minimálně ze 4 členů do 35 let.

11.11

THÉTA

Podpora transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály (TAČR).
Podpora


Ø 70 %, pro 2 podprogram max. 60 %, max. dotace 70 mil. Kč, uznatelné náklady: osobni náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady (výroba prototypů, odpisy), nepřímé náklady; způsobilé nejsou investiční náklady
www.sofo.cz
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Základní info
Podprogram 2: Strategické energetické technologie
 Výstupy: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, patent, SW, poloprovoz,
ověřená technologie



Termíny
Veřejná soutěž není aktuálně vyhlášena, předpoklad 10/2020



11.12

DOPRAVA 2020+

Vývojové projekty v oblasti dopravy (TAČR).
Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů/výsledků a dopadů z podpořených návrhů projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje
technologický a znalostní rozvoj České republiky, a přispěje tak růstu konkurenceschopnosti. Program svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.
Příjem žádostí
Vyhlášení výzvy 8. 4. 2020, příjem žádostí 9. 4. 2020 - 10. 6. 2020



Žadatel
MSP, VP (netřeba dokládat dvouletou účetní historii), VO



Podpora
80 %, mzdy, náklady na subdodávky, stipendia, ostatní přímé náklady (investice nikoliv)



11.13

M-ERA.NET (cofundová výzva v roce 2020)

Materiálový výzkum a inovace (TAČR).
Příjem žádostí


17. 3. 2020 - 16. 6. 2020

Žadatel


Podniky a VO

Podpora


85 %, mzdy, nákl. na stroje a materiál, smluvní výzkum

Pro zapojení do výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020 je potřeba





vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – minimálně tři způsobilí partneři z nejméně
dvou zapojených zemí,
navrhnout téma společného projektu,
zvolit koordinátora projektu,
společně podat projekt do mezinárodního systému – prostřednictvím mezinárodního systému

Témata výzvy:




Modelování pro materiálové inženýrství a zpracování
Inovativní povrchy, povlaky a rozhraní
Vysoce výkonné kompozity
www.sofo.cz
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Funkční materiály
Nové strategie pro pokročilé technologie založené na materiálu pro léčivé aplikace
Materiály pro výrobu aditiv

11.14

DELTA 2

Mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu (TAČR).
Příjem žádostí


Lhůta pro podání návrhů projektů: 14. 5. 2020 - 15. 7. 2020

Žadatel


Podniky, VO (+ zahraniční partner)

Podpora


Ø 74 %, osobní náklady, provozní náklady, údržba DHM a DNHM (nikoliv investice), cestovní
náklady, subdodávky, nepřímé náklady

Podmínky




Podpora cílí do aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj
nebo jejich kombinaci) prostřednictvím společných projektů českých podniků a organizací
pro výzkum a šíření znalostí a zahraničních účastníků (shoda tématu se zahraničním partnerem).
Výstupy: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, patent, SW, poloprovoz,
ověřená technologie.

11.15

Fast Track Innovation / Rychlá cesta k inovacím

Nástroj pro průmyslem řízená konsorcia hledající rychlé přijetí inovací a nových řešení na trhu
(Horizont 2020).
Příjem žádostí



V roce 2020: 9. 6. a 27. 10.
Délka projektu: 12–24 měsíců

Žadatel


VP, projekt se podává v konsorciu 3–5 účastníků z
minimálně tří členských států EU nebo států asociovaných k H2020

Podpora


70 %, osobní náklady zaměstnanců, cestovní náhrady, odpisy vybaveni/infrastruktury/jiných
aktiv, ostatní zboží a služby, náklady na interně fakturované zboží a služby, subdodavatelé a
náklady dalších třetích stran; dále nepřímé náklady: režie ve výši 25 % přímých nákladů

Podporované aktivity



Nástroj podporuje realizaci inovačních aktivit od tzv. fáze demonstrace až po fázi uvedení na
trh.
FTI cílí na držitele již relativně zralých a průlomových nových technologií, konceptů, procesů
či business modelů, kteří potřebují již pouze dokončit své rozvojové aktivity, aby následně
mohli vstupovat na nové trhy, formovat je a dosáhnout tak širokého uplatnění.
www.sofo.cz
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SPECIFICKÉ PODMÍNKY



na inovační akci musí v rámci konsorcia spolupracovat nejméně 3, nejvíce však 5 různých
subjektů, které jsou na sobě nezávislé
všichni členové konsorcia musí pocházet ze zemí EU či ze zemí, asociovaných k rámcovému
programu Horizont 2020

11.16

122. výzva Prevence vzniku odpadů (průmyslových)

Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné
množství odpadů vznikající ve výrobě.
Příjem žádostí


1. 4. – 30. 7. 2020

Podpora


85 %, stavební práce, hmotný a nehmotný majetek, zkoušky, zpracování analýzy potenciálu
produkce odpadů (materiálů)

Podporované aktivity



Podporovaná aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě)
Příklady podporovaných projektů 3.1.2:
 realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být
zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané
výrobní činnosti (v režimu odpadů)

11.17
141. výzva Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.
vodních prvků a ploch.
Příjem žádostí


2. 3. – 2. 11. 2020

Žadatel


Vlastníci a správci pozemků

Podpora


% podpory závisí na kombinaci revitalizace zeleně a vodních prvků, max. 50 mil. Kč

Podporovaná aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Podporovaná opatření


Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků
veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a
ploch).
 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně
(parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčníwww.sofo.cz
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ho stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních
propojení přírodních ploch a prvků,
jako součást realizace zeleně obnova (nutné komplexně) a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru s realizovanými plochami zeleně, které
zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

12 Programy určené pro zmínění vlivu epidemie nemoci COVID-19
12.1 „Antivirus“ - program MPSV na podporu zaměstnanosti
Úhrada mezd a snaha zabránit propouštění.
Podpora


Max. 80 %

Termíny
Vyhlášení programu 24. 3. 2020
Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek
v plné výši vyplacené náhrady mzdy.


Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření
vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci
ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u
významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu
vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci
ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu
vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50
% vyplacené náhrady mzdy.
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12.2 Oblast podpory pro posílení technologického vybavení
12.2.1 Technologie COVID 19 (OP PIK)
Podpora činnosti zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků.
Žadatel
MSP (skupina žadatelů se může dle nařízení vlády ČR změnit)



Podpora
Alokace: 300 mil. Kč
Podpora pro 1 žádost do výše 20 mil. Kč




Výdaje


Nové technologie a vybavení

Termíny


Příjem žádostí od 14. 4. 2020

12.3 Inovační vouchery COVID
Projekty, jejichž záměr a následná realizace je určena pro boj či prevenci proti COVID 19.
Sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské
subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu
dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.
Účel


Dotace určena na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména:
 měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku,
 výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení,
 modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému,
 prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu
(výrobku, služby nebo procesu),
 optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Podpora


50 – 85 %, 50.tis. – 1 mil. Kč

Termíny


17. 4. 2020 – 31. 12. 2020
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