INOVACE III
OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKUREN CESCHOPNOST
PROSINEC 2016
VÝZKUM & VÝVOJ

ZAMĚŘENÍ:
• zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),
•

zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace),

•

zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních
systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a
vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace),

•

zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo
zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Podpora inovačních projektů zaměřených na organizační inovaci a marketingovou inovaci může být přidělena jen
takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci
a/nebo procesní inovaci.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
•

stavby;

•

technologie;

•

software a data;

•

práva k užívání duševního vlastnictví;

•

certifikace produktů;

•

marketingová inovace;

•

povinná publicita; náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky
povinné publicity uvedené v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecná část.

ŽADATEL:
• malé, střední i velké podniky
• území ČR mimo území Hl. m. Prahy
• podnikající ve vymezených oblastech – zpracovatelský průmysl CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; Činnosti
související s odpady E 38.32; Vydavatelské činnosti J 58, Pořizování nahrávek 59.20, Tvorba programů a
vysílání 60, Architektonické a inženýrské činnosti M 71.2, S 95.1, mimo CZ-NACE 19.10 a 20.60

VÝŠE DOTACE:
• malý podnik (orientačně do 50 zam.) – 45 % investičních výdajů,
• střední podnik (orientačně do 250 zam.) – 35 % investičních výdajů
• velký podnik - 25 % investičních výdajů
• 1 – 100 mil. Kč

c. podnikatelský záměr dle povinné osnovy;
d. dokumentaci prokazující ukončený výzkum;

ŽÁDOSTI:
• 18. 1. 2017 – 18. 4. 2017
• Alokace 5 mld. Kč

HLAVNÍ SOUČÁSTI ŽÁDOSTI:
• Podnikatelský záměr dle povinné osnovy,
• Dokumentace prokazující ukončený výzkum
Pokud máte zájem o bližší informace, vyhodnocení možnosti získat dotaci, sjednání nezávazné informativní
schůzky či přímo zpracování žádosti, kontaktujte nás na tel.: 558 335 479 nebo e-mailem: kazuist@kazuist.cz

