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Předkládání žádosti
Příjem plných žádostí

15. 2. 2018 – 14. 5. 2018

Možní žadatelé o dotaci
Podnikatelské subjekty - malé podniky, střední podniky
Podporované aktivity
Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení propojení
pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací
do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího
strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.
Výše dotace

Výdaje, které je možno
podpořit




Dotace v rozmezí 1 – 20 mi. Kč
45/35 % ze způsobilých výdajů (malý/střední podnik)



Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a
vybavení, které nebyly předmětem odpisu
Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí
nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy,
data, databáze v rámci předmětného projektu
výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní
souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního
charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku
a je uváděn do provozu v souvislém čase





Podmínky





Výrobní vs. nevýrobní
technologie
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Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze
způsobilých výdajů na nevýrobní technologie (viz definice výrobních a
nevýrobních technologií níže)
Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy (sídlo spol. v Praze
není překážkou)
Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období
Podpora se dostane projektům, jejichž výstupy se projeví v odvětvích
vymezených oddíly CZ-NACE (viz podporované obory)

Výrobní technologie
 Technologie sloužící slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo
polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá
hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie,
jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím nebo působením
mikroorganismů atd.
 Např. obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční
tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci,
pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.
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Nevýrobní technologie
 technologie, která je podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu
zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:
o zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační
skladování, označování atd.
o diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další
technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí
související s výrobní oblastí.
o infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo
nevýrobní technologie, zpracování dat.
o technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.


Typickými příklady jsou technologie jsou např. měřící přístroje (mechanické i
optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů,
zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně
koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní
manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek
uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory,
sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i
nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní
údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování
nebo varování zaměstnanců, managementu, údržba apod.

Doba ukončení projektu
Projekt musí být ukončen nejpozději k datu 30. 9. 2019.
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Podporované obory
(oblasti CZ-NACE)

Sekce C – Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků1
11 Výroba nápojů1
13 Výroba textilií1
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných
výrobků kromě nábytku (s výjimkou CZ:NACE 16.1 Výroba pilařská a implementace
dřeva u zemědělských podnikatelů)
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 návěsu
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, činnosti související s odpadními vodami, odpady a
sanacemi
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 M – Profesní, vědecké a technické činnosti
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
1

S výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky –
Příloha smlouvy o EU
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