Získejte pro Vaši společnost dotaci
na nákup nových CNC obráběcích strojů
Společnost

ADATE s.r.o.

je výhradním

dovozcem

vodorovných

vyvrtávaček,

obráběcích center a soustruhů Microcut
a zástupcem společnosti Waldrich Coburg
v rámci ČR a SR. Rádi bychom Vás proto
informovali o možnosti nákupu stroje
ADATE s podporou aktuálních dotačních
programů, který vychází z Operačního
programu

Podnikání

a

inovace

pro

konkurenceschopnost (OPPIK) – Výzvy
2016.
V dalších

kolech

dotačních

výzev

z operačního programu OPPIK je možné pořídit výrobní technologii za pomoci těchto 4 dotačních
programů:

1.

Dotační program MALÉ TECHNOLOGIE
 ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Záměrem programu je podpořit drobné začínající podniky, které si chtějí pořídit technologie pro
výrobu.
 VÝŠE DOTACE
výše dotace pro drobné podniky je 45 % z celkového rozpočtu projektu v režimu de-minimis
 NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé náklady)
nákup strojů a zařízení, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost
drobný nehmotný majetek – licence, patenty, software
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 VÝZVA (termín předložení žádosti o dotaci)
Dle plánu výzev se očekává výzva v měsíci říjnu 2016. Příjem žádostí pak začíná v měsíci
listopadu 2016 a končí v únoru 2017. Doba realizace nesmí překročit 6 měsíců od vydání rozhodnutí
o poskytnuté dotace.
 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Žádat mohou drobné podniky s podnikatelskou historií max. 3 roky působící zejména ve
zpracovatelském průmyslu a v podporovaných regionech. Pro posouzení podporovaného regionu
bude důležité místo realizace projektu. Požadavek na podporované regiony bude specifikován v
konkrétní Výzvě.
PŘEDBĚŽNÁ MAPA PODPOROVANÝCH REGIONŮ

Přesná mapa podporovaných oblastí je stále předmětem jednání s MPO
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2.

Dotační program TECHNOLOGIE

 ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Záměrem programu je podpořit drobné a malé podniky, které si chtějí pořídit technologie pro
výrobu.
 VÝŠE DOTACE
výše dotace pro drobné a malé podniky je 45 % z celkového rozpočtu projektu
 CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY
V rámci výzvy je plánováno rozdělit mezi úspěšné žadatele cca 2 mld. Kč.
 NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé náklady)
- nákup strojů a zařízení, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost
- pořízení patentových licencí ve vazbě na pořizované stroje a zařízení v rámci projektu
 VÝZVA (termín předložení žádosti o dotaci)
Dle plánu výzev se očekává výzva v měsíci říjnu 2016. Příjem žádostí pak začíná v měsíci listopadu
2016 a končí v únoru 2017.
 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Žádat mohou podnikatelské subjekty, tedy drobné a malé podniky do 50 zaměstnanců s minimální
podnikatelskou historií 3 roky působící zejména ve zpracovatelském průmyslu a v podporovaných
regionech. Pro posouzení podporovaného regionu bude důležité místo realizace projektu.
PŘEDBĚŽNÁ MAPA PODPOROVANÝCH REGIONŮ

Přesný seznam podporovaných oblastí je stále předmětem jednání na MPO a bude upřesněn
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3.

Dotační program INOVAČNÍ PROJEKT

 ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Program bude podporovat nákup strojů a zařízení pro výrobu vlastních inovovaných produktů nebo
na kterých bude použit inovovaný výrobní proces. Současně s tím lze podpořit projekty zaměřující se
na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb
prostřednictvím významné změny v designu produktu, otevření nových trhů nebo zavedení nových
prodejních kanálů.
 VÝŠE DOTACE
výše dotace je pro malé podniky 45 % z celkového rozpočtu projektu, pro střední podniky 35
% z celkového rozpočtu projektu a pro velké podniky 25 % z celkového rozpočtu projektu
minimální výše dotace na projekt je 1 mil. Kč, maximální výše dotace až 200 mil. Kč na projekt
 NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé náklady)
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stroje a zařízení, hardware a sítě, software, práva
k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů)
- provozní náklady
- náklady na publicitu projektu
 TERMÍN PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Vyhlášení výzvy je plánováno v měsíci listopadu 2016. Příjem žádostí od prosince 2016.
 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Žádat mohou podnikatelské subjekty, tedy malé, střední podniky a velké podniky s minimálně
dvouletou historií. Místo realizace projektu musí být mimo hl. město Prahu.
Projekty musí využívat výsledky vlastního výzkumu a vývoje nebo využít transferu technologií od
výzkumné organizace (výsledky vědecko-technické činnosti nemusí být chráněny) nebo
podnikatelského subjektu (nutné doložit nákup průmyslového vlastnictví). Vývoj musí být ukončen a
tato skutečnost doložena (např. protokoly ze zkoušek prototypů a jeho testování).
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4.

Dotační program POTENCIÁL

 ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Program bude podporovat aktivity vedoucí k založení či rozvoji center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací.
 VÝŠE DOTACE
výše dotace je pro malé, střední a velké podniky je 50 % z celkového rozpočtu projektu
minimální výše dotace na projekt je 2 mil. Kč, maximální výše dotace až 150 mil. Kč na projekt
 NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé náklady)
nákup pozemků a budov
nákup patentů, nepatentovaných know-how, software
mzdové náklady – jen pro malé a střední podniky a pouze pro absolventy technických a
přírodovědných oborů provádějících výzkum a vývoj.
služby poradců – jen pro malé a střední podniky.
 TERMÍN PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Vyhlášení výzvy se předpokládá na konci září 2016, příjem žádostí bude zahájen ještě v průběhu roku
2016.
 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Žádat mohou podnikatelské subjekty, tedy malé, střední podniky a velké podniky podnikající
především ve výrobě a zpracovatelském průmyslu. Aktivity vývojového programu velkých podniků
musí mít přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie (aktivity vedoucí k posílení výzkumné
a inovační kapacity do prioritně vytyčených perspektivních oblastí). Projekt musí být realizován na
území ČR mimo hl. města Prahy.
 K ČEMU SE ÚSPĚŠNÝ ŽADATEL ZAVÁŽE (tzv. udržitelnost projektu)
Minimální výše investice do dlouhodobého majetku je pro malé a střední podniky 4 mil. Kč a pro
velké podniky 10 mil. Kč.

Spolupracujeme s osvědčenými dotačními poradci, kteří zajistí profesionální průběh vyřízení celé
žádosti. Nezávazná konzultace je pro naše zákazníky zdarma.

Pro bližší informace k možnosti využití některého z dotačních programů prosím kontaktujte:
Petriláková Bronislava
ADATE, s.r.o.
Tel. +420 776 772 866
petrilakova@adate.cz
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