Program APLIKACE, OP PIK – VII. Výzva
Poskytovatel:
Oblast zaměření:

MPO, zprostředkující subjekt API
podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Cíl programu:



Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a
služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných
na světových trzích.



Program je zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Kdo může žádat:



Podnikatelský subjekt (MSP i velký podnik) se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu)
1
nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí.



Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR, odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
nebo k provádění VaV v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.



Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu dle příslušného zákona a to nepřetržitě po dobu 2
uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti.



Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči
poskytovatelům podpory z rozpočtu EU. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků
se považují za vypořádané nedoplatky. Žadatel dále nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců nebo nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků
vydaný po předchozím rozhodnutí Komise prohlašující, že podpora je protiprávní a neslučitelná se
společným trhem.



Žadatel plní informační povinnost zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku.



Žadatel má zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů.



Žadatel jako velký podnik (1 IČ), může předložit do této výzvy max. 1 projekt, ve kterých vystupuje jako
žadatel nebo partner, v případě MSP se jedná o max. 2 projekty.



Podpora musí směřovat do následujících CZ-NACE: C 10 - 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35; E 38; F 41 – 43; J 58,
59, 61 – 63; M 69 – 72, 74, 75; N 78; S 95.

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



Forma: nevratná dotace

1

Definice dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014):organizací pro výzkum a šíření znalostí
se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací,
fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle
veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum,
průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo
transferu znalostí. Vykonává- li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech
souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt,
například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.

Zpracoval:



Míra podpory je stanovena dle velikosti žadatele a kategorií činností:
kategorie činnosti
průmyslový výzkum
průmyslový výzkum v případě účinné
2
spolupráce
experimentální vývoj
experimentální vývoj v případě účinné
2
spolupráce

malý podnik

střední
podnik

velký podnik

70 %

60 %

50 %

80 %

75 %

65 %

45 %

35 %

25 %

60 %

50 %

40 %

organizace
pro výzkum a
šíření znalostí




Na celý projekt je maximální míra podpory max. 70 %.



Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí činit min. 50 %.

85 %

85 %

Dotace je poskytována ve výši 1 – 40 mil. Kč (bez účinné spolupráce), max. 80 mil. Kč v rámci účinné
spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):



Osobní náklady – výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely
projektu. Max. 1,0 pracovního úvazku na zaměstnance.



Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro
účely projektu.



Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších
zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité výlučně pro účely projektu.




Náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.



Ostatní režijní náklady (např. energie, internet, telefon, kancelářské potřeby, cestovné, osobní náklady
administrativních a řídících pracovníků – finanční manažer, koordinátor, účetní apod.) mohou činit max. 15 %
z osobních nákladů.



Maximální podíl způsobilých výdajů na aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % celkových
způsobilých výdajů.

Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky,
které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Specifika a omezení:





Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.






Dotací podpořený majetek nesmí být využit pro výrobní aktivity, nesmí se jednat o prostou obnovu majetku.

Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu.
Projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný
vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.
Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu.
Podpora pro velké podniky mimo kódy intervence 063 a 065 je stanovena max. 0,5 mld. Kč.
Nejzazší datum pro ukončení projektu je 31. 12. 2022.

Předpokládané termíny VII. Výzvy / uzávěrky s účinnou spoluprací/ bez účinné spolupráce:
2

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k
dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají
k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní
strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

Zpracoval:

Výzva:
Vyhlášení výzvy:
Příjem plných žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Alokace na výzvu:

kolová
27. září 2019
16. října 2019
15. ledna 2020
3 mld. Kč

Zpracoval:

