OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST
LÉTO - PODZIM 2017
INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE – OSTRAVSKO
TECHNOLOGIE - nové stroje a zařízení zejména ve zpracovatelském průmyslu, pro malé podnikatele, od 6/2017
Žadatelé: malé a střední podniky, omezení na zpracovatelský průmysl v oborech CZ-NACE 20 - 30 a 32.5
Výše dotace: 35 – 45 %
Žádosti: od 6/2017, kontinuální sběr

NEMOVITOSTI - rekonstrukce nevyužívaných či nedostatečně využívaných objektů, pro malé a střední podnikatele,
rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů
Podpora: zvýhodněné úvěry
Žádosti: podzim

NEMOVITOSTI & ENERGIE
ÚSPORY ENERGIÍ - zateplování objektů, technologická opatření k úsporám, využívání odpadní energie
Žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti
Výše dotace: malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %, 500 tis. Kč – 250 mil. Kč
Žádosti: 15. 12. 2016 – 30. 3. 2018
Ostatní: Na toto kolo bude v 12/2017 navazovat další kolo tohoto programu. Jedná se většinou o stavební projekty,
které vyžadují projektovou přípravu. Díky tomu, že v tomto programu je k dispozici 11 mld. Kč a v dalším kole pak 3,5 mld.
Kč je šance na získání dotace velmi vysoká.
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - vyvedení tepla a bioplynu z bioplynových stanic, zdroje KVET z biomasy,
zdroje tepla z biomasy, MVE
Žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti
Výše dotace: 40 – 80 % způsobilých výdajů dle zaměření projektu a velikosti žadatele
Žádosti: 15. 2. 2017 – 15. 7. 2017
Ostatní: Plynule naváže další výzva v 9/2017. Zdroje v programech dávají velkou šanci na získání dotace.

VÝZKUM & VÝVOJ
INOVAČNÍ VOUCHERY - využití služeb výzkumných organizací, služby v oblasti vývoje produktů, procesů, testování,
měření, diagnostika, rozbory, vývoj prototypu, softwaru, design produktu, optimalizace procesu firmy a další. Službu
poskytovány výzkumnou organizací, certifikovanou zkušebnou
Žadatelé: malé a střední podniky
Výše dotace: 75 %, 80 – 250 tis. Kč,
Žádosti: do 6/2017 – 5/2018
V červnu dojde k vyhlášení dalších výzev v programech APLIKACE náklady na průmyslový výzkum a experimentální
vývoj, INOVACE – inovace produktů, procesů, organizace a marketingu, POTENCIÁL – výzkumná a vývojová centra
ve firmách.

Pokud máte zájem o bližší informace, vyhodnocení reálnosti získání dotací, sjednání nezávazné informativní schůzky
či přímo zpracování žádosti, kontaktujte nás na tel.: 558 335 479 nebo e-mailem: kazuist@kazuist.cz

