DOTAČNÍ INFO K 7. 5. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva XII. COVID-19 programu podpory TECHNOLOGIE
Žadatel:
➢ malé a střední podniky
Plánovaná alokace: 300 000 000 Kč
Podporované aktivity:
Podporovány budou aktivity, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů
z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo likvidace infekčního odpadu
pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

4. 5. 2020
5. 6. 2020

Více informací:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2020/vyzva-xii--covid-19-programu-podpory-technologie--253993/

Výzva V. COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY
Žadatel:
➢ malé a střední podniky
Plánová alokace: 50 000 000 Kč
Podporované aktivity:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a
šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit
malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19. Tyto aktivity by měly
směřovat například do následujících oblastí: přístroje a pomůcky pro péči o nemocné osoby závislé
na pečovatelské pomoci, ochranné prostředky pro pracovníky ve zdravotnictví a pro veřejnost,
léčiva a léčivé prostředky určené pro prevenci a zlepšení stavu či léčbu, apod.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

17. 4. 2020
31. 12. 2020

Více informací:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik2020/vyzva-v--covid-19-programu-podpory-inovacni-vouchery--254025/
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Nadace Život umělce
Grantová výzva COVID – 19
Poskytnutí finanční pomoci pro OSVČ – výkonné umělce, působící v ČR, kteří mají české občanství
a/nebo trvalé bydliště v ČR, případně povolení k pobytu na území ČR.
Výzva je vyhlášena od 1. 5. 2020 s uzávěrkou do vyčerpání finančních prostředků.
Více informací:
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/grantova-vyzva-covid-19/

Nadace ČEZ
Oranžový přechod
Žadatel:
➢ Obce, města nebo městské části hl. města Prahy
Termín vyhlášení:
3. 2. 2020 - 31. 5. 2020
Max. výše nadačního příspěvku – 120 000 Kč
Zaměření:
Podpora zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen k instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.
Více informací:
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzovy-prechod.html

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Číslo výzvy: 1/2020/117D082
DT 1 Revitalizace a výstavba
DT 2 Revitalizace a rekonstrukce
DT 3 Revitalizace
Věcné zaměření výzvy:
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Regenerovat území, na němž se nachází objekty nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako
brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Podprogram
je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru
a bude sloužit široké veřejnosti.
Oprávněný žadatel o dotaci:
Obce Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj.
Příjem žádostí od
Podání žádosti do

18. 12. 2019
11. 6. 2020

Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
➢ Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
➢ Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
➢ Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
➢ Kraj - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost.
Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.
Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.
Více informací:
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi2020/regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice
do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července
2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Žadatel:
Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04investice-do-hmotneho-majetku/x4-1-1-investice-do-zemedelskych-podniku/
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4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Žadatel:
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého
nebo středního podniku.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04investice-do-hmotneho-majetku/x4-2-1-zpracovani-a-uvadeni-na-trh/

SZIF
Soukromé skladování hovězího masa
Soukromé skladování skopového a kozího masa
Soukromé skladování mléčných výrobků – másla, SOM a sýrů
Více informací:
https://www.szif.cz/cs/zivocisna-vyroba
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