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Agentura pro podnikání a inovace
Spolupráce – Technologické platformy – Výzva III
Prioritní osa: PO1 „“Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Žadatel:
➢ účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 2 a
12 Výzvy;
Podporované aktivity:
Podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
a) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění
pokročilých technologií. V rámci činnosti TP přípraví cestovní mapu průmyslové modernizace a
zavádění pokročilých technologií, které jsou klíčové pro posun technologické úrovně v relevantní
prioritní aplikační doméně a znalostních doménách Národní RIS3 strategie.
b) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a evropskými
technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni, např. s některou z existujících Společných technologických iniciativ (Joint technology InitiativesJTI), nebo s evropskou asociací, či jiným subjektem, který hraje klíčovou roli v daném
odvětví v rámci EU s důrazem na výzkum, vývoj a inovace) a zapojování českých organizací pro výzkum a šíření znalostí a podniků do jejich činnosti,
c) koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů
Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů. Všichni příjemci podpory v III. Výzvě programu Spolupráce - Technologické platformy jsou povinni na konci projektu předložit aktualizovaný dokument
Strategická výzkumná agenda.
Plánovaná alokace výzvy: 80 000 000 Kč
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

10. 6. 2019
10. 9. 2019
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Více informací:
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologickeplatformy-vyzva-iii/

Nová zelená úsporám
Rodinné domy – výstavba
- výstavba nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
- odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy
- stavbu zelené střechy
- využití tepla z odpadních vod
Výše dotace:
- dotace až 50% celkových způsobilých výdajů
Žadatel:
- Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů - fyzické osoby i právnické osoby.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. 12. 2021.
Rodinné domy – zateplení
- zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah
- výměna oken a dveří
- odborný posudek a technický dozor
- zelené střechy
- využití tepla z odpadních vod
- venkovní stínicí techniku
Výše dotace:
- dotace až 50% celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč
Žadatel:
- Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů - fyzické osoby i právnické osoby.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. 12. 2021.
Rodinné domy – zdroje energie
- solární termické a fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace)
- výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
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-

výměna lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na
vytápění)

Výše dotace:
- dotace až 50% celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč
Žadatel:
- Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů - fyzické i právnické osoby.
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. 12. 2021.
Více informací:
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/
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