
OP PIK – Program Potenciál - Výzva VI

Program je určen všem podnikům, které chtějí zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové
kapacity. 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 malé, střední a velké podniky 
 podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností CZ-NACE

(10,13-33,38.32)

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

 dotace 2 mil. - 30 mil. Kč 
 max. míra podpory: 50 % ZV (bez ohledu na velikost podniku a místo realizace)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení
pozemků,  budov,  strojů/zařízení  a  jiného  vybavení  centra  nezbytného  pro  zajištění  aktivit
tohoto centra

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 Dlouhodobý hmotný majetek - nákup pozemků (max. 10 % investičních ZV), budov (max. 40
% investičních ZV), strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV 

 Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení patentů, licencí a know-how  (pouze do výše 50 %
celkových způsobilých investičních výdajů)

Specifika a omezení:

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy´
 udržitelnost výstupů projektu 5 let
 Minimální  výše investice do dlouhodobého majetku,  využívaného pro účely zajištění  aktivit

projektu, činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence
063(projekty přímé spolupráce VP s MSP) a 065 (projekty s významným pozitivním dopadem
na životní prostředí) činí 10 mil. Kč.

 Příjemce  je  povinen  umožnit  přístup  k  výzkumné  infrastruktuře  více  uživatelům  za
transparentních a nediskriminačních podmínek.

 Příjemce je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií.

Termíny:

 Zahájení příjmu: 1. 10. 2018 
 Ukončení příjmu: 16. 12. 2018. 
 Nejzazší termín pro ukončení projektu je 31.12.2022
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Povinné přílohy k žádosti:

 Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní
Uzávěrce  a  to  u  všech  podniků,  které  jsou  se  společností  žadatele  propojeny,   nebo
v partnerství ( matka, dcera, sestra apod.) 

 Vyplněný formulář finanční analýzy1

 Podepsaný Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi velkým podnikem a malým
nebo středním podnikem v případě, že žadatelem/příjemcem je velký podnik (kód intervence
063)19.

 Prohlášení k žádosti bez de minimis za žadatele/příjemce i za smluvního partnera v případě,
že žadatelem/příjemcem je velký podnik (kód intervence 063). 1

 Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem,
kde bude projekt realizován

 Podnikatelský záměr dle povinné osnovy. 1

 Položkový rozpočet na podkladě aktuální ceníku ÚRS/RTS/atd. (v případě stavebních prací)

 Indikativní nabídka k pořizovaným zařízením

 Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy
o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy
pokud je relevantní).

1 Takto označené přílohy zpracuje Eurovision, a.s. v součinnosti s žadatelem
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