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OP PIK – Nízkouhlíkové technologie 2017

OP PIK – Nízkouhlíkové technologie – 2. Výzva
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a
udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti
elektromobility, obnovitelných zdrojů energií, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových
technologií, které se zatím v České republice běžně neuplatňují.

aktivita c) Druhotné suroviny
Druhotnou surovinou se rozumí následující kategorie materiálů:
Vedlejší produkty (movitá věc vznikající jako nedílná součást výroby, jejímž
prvotním cílem však není výroba či získání této věci);
Upravený odpad, který přestal být odpadem poté, co splnil podmínky a kritéria pro
něj za tímto účelem stanovena (tzv. neodpad);
Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, příp. dalších
výrobků využitelných pro další zpracování;
Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití (ať už
pro využití ve vlastní výrobě, nebo jiným výrobcem či zpracovatelem).

Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a realizace projektu
Vyhlášení výzvy:

24. 1. 2017

Příjem žádost o dotaci:

1. 3. 2017 – 31. 5. 2017 (otevřeno min. 14 dní)

Systém sběru žádostí:

kolový (projekty se hodnotí po uzavření kola výzvy)

Model hodnocení:

jednokolový (pouze Plná žádost)

Doba realizace projektu max.:

2 roky od data přijatelnosti (max. do 31. 12. 2019)

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

dotace

min. / max. výše dotace:

1 mil. Kč až 100 mil. Kč

míra podpory (ze způsobilých výdajů):

45% pro MP, 35% pro SP, 25% pro VP

plánovaná alokace:

150 mil. Kč (VP získají max. 20% z celkové alokace)

MP – malý podnik (<50 zaměstnanců), SP – střední podnik (<250 zam.), VP – velký podnik (250 a více zam.)
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Kdo může žádat (způsobilý žadatel, příjemce podpory)
malý, střední a velký podnik, včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů
v potravinářství a maloobchodu, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze
100% veřejným sektorem
je oprávněn k podnikání na území ČR a podniká v oboru činnosti CZ NACE dle
Přílohy 1 (viz str. 5 a 6 letáku) a v tomto oboru je realizován projekt
mohou žádat: Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané/zapsané v OR, Veřejně
obchodní společnost, Společnost s ručeným omezeným, Komanditní společnost,
Akciová společnost, Družstva (vyjma Bytová družstva), Výrobní družstvo,
Zemědělský podnikatel, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost,
Národní podnik, Státní podnik, Odštěpný závod, Odštěpný závod zahraniční
právnické osoby, Zahraniční fyzická osoba, Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby
žadatel, který má uzavřena min. 2 po sobě následující účetní období (může také
doložit historii žadatelova majoritního vlastníka. Historii žadatele lze také doložit
historií žadatele před změnou subjektu (při jeho transformaci).

Podporované aktivity (na co lze získat podporu)
zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další
využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik,
textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických
produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat
efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z
druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam,
kde je to ekonomicky výhodné

Nepodporované aktivity (nelze podpořit)
komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
výzkumné, vývojové projekty

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje)
Dlouhodobý hmotný majetek – Technologie, stroje a zařízení včetně HW a SW,
Stavby, Inženýrské sítě, (stavební práce do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle
katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu)
Dlouhodobý nehmotný majetek – Software, který je součástí pořizovací ceny
technologie a pokud je nezbytný k řádnému provozování hmotného majetku (pro VP
jen do 50% CZIV – celkových způsobilých investičních výdajů)
Podnikatelský záměr – Studie proveditelnosti (max. do výše 80 tis. Kč)
Projektová dokumentace (max. do 5% nákladů položkového rozpočtu), jedná se o
externě nakupované služby při tvorbě dokumentace – Dokumentace - pro stavební
povolení, ohlášení stavby, provedení stavby, skutečného provedení stavby apod.)
Inženýrská činnost (max. do 5% nákladů položkového rozpočtu), jedná se o externě
nakupované služby
Vedlejší rozpočtové náklady – ostatní náklady související s prováděním stavebních
prací (max. do 5% nákladů položkového rozpočtu),
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Jaké výdaje nelze podpořit (nezpůsobilé výdaje)
Před-projektová příprava a dokumentace
Nákup pozemku a staveb
Výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů
Operativní leasing
Náklady na Výběrové řízení

Formální podmínky přijatelnosti projektu
žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k
nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční
analýzu investice, pro projekty s výdaji nad 100 mil. Kč pak Ekonomické analýzy

Specifické a ostatní podmínky
Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat max. 10 žádosti o dotaci
Doba udržitelnosti projektu musí být min. 5 let (pro MSP 3 roky)
Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto
specifického cíle, bude aplikováno hodnocení TRL (Technology Readiness Level Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
o TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné
prostředí v případě klíčových technologií)
o TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné
prostředí v případě klíčových technologií)
o TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
o TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
o TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí
technologie zpracovávající komunální odpad nemohou být v této Výzvě v rámci
aktivity c) podpořeny
V rámci podnikatelského záměru je nutné uvést celní kódy výstupu projektu
Projekt musí získat min. 60 bodů v hodnocení, jinak bude vyřazen; projekty budou
podpořeny v pořadí podle dosažených bodů.
Výstupem projektů bude využití potenciálu pro zavádění moderních
nízkouhlíkových technologií v oblasti zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových
zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle
konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Indikátory:
Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazován a naplňován následující
indikátor6:
povinné k naplnění:
o 21710 Aplikované inovativní nízkouhlíkové technologie
6
Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, které spadají do množiny indikátorů povinných k
výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. U ostatních indikátorů povinných k výběru
žadatel nestanovuje cílovou hodnotu.
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Kategorie projektů, na které lze získat regionální investiční podporu
podpora na zásadní změnu výrobního postupu (ZN - způsobilé náklady musí být
vyšší než odpisy z užívaného majetku za předchozí 3 roky, jež má být modernizován
podpora na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny (ZN musí být o
min. 200% vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku)
založení nové provozovny
rozšíření kapacity stávající provozovny
Regionální investiční podporou se rozumí regionální podpora poskytnutá na počáteční
investici (pro MP a SP) nebo na počáteční investici do nové hospodářské činnosti (pro
MP, SP a VP)
Počáteční investicí se rozumí:
investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny,
rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu o výrobky,
které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny
celkového výrobního postupu stávající provozovny
pořízení majetku náležejícího provozovně, která byla uzavřena nebo by byla
uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a kterou odkoupil investor, který
není spřízněný s prodávajícím; počáteční investicí není pouhé nabytí podílu
v podniku

Typy projektů
Projekt s aplikací inovativní technologie (tzv. demonstrační / pilotní projekt, který
vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného
výzkumu a nastává fáze demonstračního / pilotního projektu v reálném prostředí, kdy
žadatelem je podnikatelský subjekt.
Aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její
různé aplikace nejsou přeneseny / vyzkoušeny / zcela implementovány v rámci
podnikatelského prostředí České republiky.

Územní dimenze (cílové území)
Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory)
nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů (např. umístění stavby),
tzn. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do
příslušného regionu, obce nebo města.
Bodově budou zvýhodněny
nezaměstnanosti

projekty

realizované

na

území

s vyšší

mírou

Území s vyšší mírou nezaměstnanosti v ČR za prosinec 2016
Brno-město, Bruntál, Břeclav, Český Krumlov, Děčín, Hodonín, Chomutov, Jeseník, Karlovy
Vary, Karviná, Kladno, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník,
Most, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Příbram, Semily, Sokolov, Svitavy,
Šumperk, Tábor, Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo, Žďár nad Sázavou
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Co je potřeba doložit při podání žádosti o dotaci
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období.
Formulář finančního a nefinančního zdraví.
Znalecký posudek v případě projektů, které budou deklarovat unikátnost technologie
v rámci demonstračního projektu.
V případě, že je žadatel vlastníkem příslušných nemovitostí, musí své vlastnické
právo doložit v okamžiku podání žádosti o podporu předložením výpisu z katastru
nemovitostí prokazující toto právo nebo kupní smlouvou nebo smlouvou o smlouvě
budoucí.
V případě, že je žadatel nájemcem příslušných nemovitostí, musí doložit svá práva
nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvu o smlouvě budoucí, kde
bude uveden souhlas vlastníka s provedením projektu, z nichž bude patrné trvání
nájemního či podnájemního vztahu nejméně do konce doby udržitelnosti projektu (5
let od ukončení projektu). V případě, že ve výše uvedených dokumentech není
uveden souhlas vlastníka s provedením projektu, se souhlas dokládá jako
samostatný dokument (např. dodatek k nájemní smlouvě).
V případě projektu, který vyžaduje územní/stavební/společné územní a stavební
řízení, musí žadatel v době podání žádosti o podporu doložit žádost o
územní/stavební/společné územní a stavební rozhodnutí podle zákona č.
183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, která byla podána na příslušný
stavební úřad.
Projektovou dokumentaci, v případě, že je pro projekt relevantní (na USB disk nebo
CD nosiči, pokud nepůjde nahrát kompletně do MS2014+) požadovanou vyhláškou č.
499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, a to minimálně v
podobě dokumentace pro stavební povolení (DSP).
Položkový rozpočet na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS/atd.
Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu.
Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis.
Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění
stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající
normativům.
Volitelné dokumenty deklarující inovativnost technologie (zpráva o výsledcích
ověřených z aplikovaného výzkumu, znalecký posudek na unikátnost technologie,
různá ocenění atd.).
V případě, že bude při realizaci projektu zjištěno, že příjemce nedoložil k žádosti o
podporu přílohy k místu realizace projektu dle skutečnosti (např. zatajení stavebních
úprav), může být projekt ukončen. Pokud u takového projektu již byla vyplacena
dotace nebo její část, bude příjemce povinen ji vrátit v plné výši.

Příloha 1 - Přehled podporovaných CZ-NACE:
SEKCE C - Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
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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
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 D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
SEKCE E – Zásobování vodou, odpady, sanace
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
SEKCE F – Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
SEKCE H – Doprava a skladování
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (pouze 52.21 a 52.29)
SEKCE J - Informační a komunikační činnost
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
SEKCE M – Profesní, vědecké a technické činnosti
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum trhu (pouze 73.2)
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
SEKCE N – Administrativní a podpůrné činnosti
78 Činnosti související se zaměstnáním
SEKCE S – Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
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