
AZ DOTACE EU                                                              OP PIK – Technologie 2016 

 

AZ DOTACE EU, s.r.o.,   Cejl 40 / 107,   Brno - Zábrdovice 602 00,   IČ: 293 10 083,   T.: 733 50 20 50,   E.: jiri.seidl@azdotaceeu.cz,   www.azdotaceeu.cz 
 

S t r á n k a  | 1 

 
 

OP PI K – Technologie – 4. Výzva 
Cílem programu Technologie  je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti mikro a 
malých podniků (MikroP + MP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 

     

Vyhlášení Výzvy, p říjem žádostí a realizace projektu 

 Vyhlášení výzvy:   11. 11. 2016 

 Příjem žádostí o dotaci:  9. 12. 2016 – 28. 2. 2017 (min. 14 dní po otevření) 

 Systém sběru žádostí:  průběžný (kdo dřív přijde, ten dřív bere) 

 Model hodnocení:    jednokolový (pouze Plná žádost) 

 Doba realizace projektu:  3 roky  od data přijatelnosti (max. do 31. 12. 2019) 

Kdo m ůže žádat (příjemce podpory) 

 malý a mikropodnik  s min. 2 letou historií a provozovnou ve vybraných oblastech 

 žadatel o dotaci musí vykonávat činnost dle podpořených CZ – NACE - oborové 
zaměření, uvedených v Příloze č. 1 – viz tento leták str. 3 - 4 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)  

 dotace  v rozmezí   1 mil. K č až 20 mil. K č  

 alokace pro tuto výzvu je 1,8 mld. K č 

 45% ze způsobilých výdajů pro mikro  (do 10) a malé podniky  (do 50 zaměstnanců) 

Jaké výdaje je možné podpo řit (způsobilé výdaje)  

 dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou 
evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně 
nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, 

 drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková 
zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý 
hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby 
související se zprovozněním těchto technologií 

 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných 
pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. 
Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na 
pořízené stroje a zařízení 
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Systém sb ěru žádostí  

 kontinuální  - průběžný (kdo dříve podá, ten si dříve „uzobne“, dokud bude z čeho) 

Specifika a omezení  

 provozovna žadatele, kam má být umístěn stroj či technologie, musí ležet v 
hospodářsky problémových regionech a na území s vysokou mírou nezaměstnanosti, 
viz níže – Seznam podporovaných regionů 

 nebude podpořena technologie, která je financovaná pomocí leasingu 

 každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. 
jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce) 

 automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a 
omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, 
bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena 

 pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze 
poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm 
inovace 

Podporované regiony – vybrané oblasti ČR, mimo území Prahy: 

 žádat o dotaci mohou pouze firmy , které budou realizovat projekt v hospodářsky 
problémovém regionu a současně v okrese s vyšší mírou nezaměstnanosti, než je 
průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR za měsíc říjen 2016: 
Okresy: 
Bruntál, D ěčín, Chomutov, Karlovy Vary, Karviná, Litom ěřice, Louny, Most, 
Opava, Ostrava - m ěsto, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem 
Obce s rozšířenou působností (ORP): 
Byst řice nad Pernštejnem, Frýdlant, Hodonín, Jeseník, Ky jov, Lipník nad 
Bečvou, Moravské Bud ějovice, Moravský Krumlov, P řerov, Šternberk, Šumperk, 
Uničov, Veselí nad Moravou, Vsetín, Záb řeh, Znojmo  

 bodově zvýhodněny budou projekty, které budou realizovány v okresech a ORP: 
Okresy: 
Bruntál, D ěčín, Chomutov, Karviná, Louny, Most, Ostrava - m ěsto, Sokolov, Ústí 
nad Labem 
Obce s rozšířenou působností (ORP): 
Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravo u, Znojmo  

Co bude pot řeba doložit p ři podání žádosti o dotaci 

Plná žádost: 

 všeobecný popis projektu (technický popis, plánované využití, atd.), finanční výkazy 
žadatele za poslední 2 uzavřené účetní období 

 podnikatelský záměr, podrobné informace o žadateli a projektu, rozpočet, podklady 
prokazující schopnost financovat projekt (např. bankovní příslib, úvěrová smlouva, 
dostatek vlastních zdrojů), dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele díla, 
smlouva o dílo s dodavatelem strojů a zařízení, CBA analýza (finanční 
realizovatelnost projektu, efektivita projektu). 
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Příloha 1 - P řehled podporovaných CZ-NACE: 

SEKCE C - Zpracovatelský pr ůmysl 1) 
10  Výroba potravinářských výrobků 2) 
11  Výroba nápojů 2) 
13  Výroba textilií 2) 
14  Výroba oděvů 
15  Výroba usní a souvisejících výrobků 
16  Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, 

kromě nábytku 
17  Výroba papíru a výrobků z papíru 
18  Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
20  Výroba chemických látek a chemických přípravků  
21  Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků  
22  Výroba pryžových a plastových výrobků 
23  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
24  Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 3) 
25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 
26  Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 
27  Výroba elektrických zařízení 
28  Výroba strojů a zařízení j.n. 
29  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 
30  Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení  
31  Výroba nábytku 
32  Ostatní zpracovatelský průmysl 
33  Opravy a instalace strojů a zařízení 

SEKCE E – Zásobování vodou, odpady, sanace 
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití  
 
Vysvětlivky: 

1)  Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 
2)  S výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné 

zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 2, Část A Výzvy 
3)  S výjimkou výrobků spadajících do definice ocelářského odvětví 

 

Kdo nem ůže žádat 

• Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o  
ES tzn. prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury 

• Zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) 
• Uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1) 
• Ocelářský průmysl (odvětví vymezená v příloze č. 2 B) 
• Průmysl syntetických vláken 
• Stavba lodí (CZ-NACE C 30.11) 


