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DOTAČNÍ INFO K 4. 8. 2016 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva II programu podpory POTENCIÁL 

 

PO: 1- „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 

IP: 1b, dle čl 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 

SC: 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“ 

 

Plánovaná alokace:  1 500 000 000Kč 
 

Žadatelé: 
Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat následující podmínky: 
 

a) Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt: včetně zemědělských podnikatelů (defino-
vaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výro-
bu položek mimo seznam uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a 
inovací. 

b) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňová-
ní je realizován projekt 

c) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém ze člen-
ských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích předcháze-
jících datu podání žádosti o podporu, žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplácení poslední čás-
ti podpory bude muset mít v České republice prokazatelně založenou provozovnu nebo pobočku 
(zapsanou v RŽP) 

d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého 
sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se 
považují za vypořádané nedoplatky 

e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 
f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v návaznosti na roz-

hodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  15. 9. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   31. 10. 2016, 16:00 
 

Míra podpory: 

Dotace bude poskytována do max. výše 50% celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a 

místo realizace.  

 

Podporované aktivity: 
 
a) založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, 
budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra 
 
b) v případě malých a středních podniků jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra 
 

http://www.mpo.cz/dokument178469.html 

http://www.mpo.cz/dokument178469.html
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OPŽP 

Výzva č. 40 
 
PO: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC: 3.1 Prevence vzniku odpadů 
 
Alokace: 100 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  
Kraje 
Obce a města 
Podnikatelské subjekty 
 
Podání žádosti od   1. 9. 2016 
Podání žádosti do   30. 11. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 předcházení vzniku komunálních odpadů 

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 

 Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro 
občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). 
V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pou-
ze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěp-
kovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu. 

 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě 
kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek. 

 Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku ko-
munálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze potenciálu musí 
být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním in-
dikátorů projektu. 

 Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, 
které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným souhlasem obcí o 
zapojení do projektu. V rámci projektu lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva 
 

 

Výzva č. 41 
 
PO: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC: 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 
Alokace: 1 850 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

http://www.opzp.cz/vyzvy/40-vyzva
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Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky. státní 
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a 
školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní 
společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   1. 9. 2016 
Podání žádosti do   30. 11. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a sepa-
raci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separace KO, nadzemní a pod-
zemní kontejnery včetně související infrastruktury) 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 
 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury 
 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických od-

padů (vyjma skládkování) 

Příklady podporovaných projektů: 

 Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů 
 Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu 

podobného komunálního odpadu 
 Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podob-

ného komunálního odpadu 
 Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunál-

ního odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu 
 Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů 
 Výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic 
 Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva 
 

 

Tomíčková Petra, 4. 8. 2016 

http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva

