OP PIK - APLIKACE IV
Vyhlášení IV. výzvy
Deadline
Alokace výzvy
Ukončení projektu

2.8.2017
30.11.2017
1,6 mld. (s možným navýšením i ukončením příjmu žádostí po
14 dnech)
30.10.2020

Žadatel:
- podnikatelský subjekt (podíl na projektu min. 50%)
- konsorcia z podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí
Každý žadatel (IČ) může podat max:
- velký podnik 1 žádost (jako žadatel i partner)
- MSP 2 žádosti (jako žadatel i partner)
- u VO není počet partnerství omezen.
Žádost se podává v aplikaci MS2014+ - https://mseu.mssf.cz/
Podpora na projekt:
- dotace 1 – 50 mil. Kč
- max. míra podpory za celý projekt: 70% způsobilých výdajů (proplácení ex-post)
Podporované aktivity:
- podpora získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů,
technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje.
- výsledek projektu – prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný /
průmyslový vzor, funkční vzorek, certifikovaná metodika, software
- v případě prototypu musí být prototypové zkoušky s detailním záznamem a
vyhodnocením.
Způsobilé výdaje (max. 50% na průmyslový výzkum):
- osobní náklady (mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního
podpůrného personálu – ne administrativy) – zaměstnanci projektu musí mít max.
úvazek 1,0 u žadatele/partnera
- náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu využití pro
projekt
- náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci
licence, poradenské aj. služby výlučně pro projekt
- materiál – materiál a komponenty pro stavu prototypů (v účetnictví jako spotřeba
materiálu)
- režijní a ostatní provozní náklady (včetně cestovného), aj. – max. 15% z osobních
nákladů (ne drobný majetek, ne administrativa projektu)
- nutnost evidovat výdaje v kategoriích průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Nezpůsobilé výdaje:
- DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
- výdaje spojené s administrativou projektu
- náhrady za dovolenou u nižších úvazků než 1 z projektu
- sociální fond, aj.
Maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku:
kategorie činnosti
průmyslový výzkum
experimentální vývoj

malý podnik
70%
45%

střední podnik
60%
35%

velký podnik
50%
25%

Maximální míra veřejné podpory je o 10 – 15% vyšší při účinné spolupráci mezi členy
konsorcia (min. 10% způsobilých nákladů pro VVI a právo zveřejňovat výsledky vlastního
VaV)
kategorie činnosti
průmyslový výzkum
experimentální vývoj

malý podnik
80%
60%

střední podnik
75%
50%

velký podnik
65%
40%

Max. míra podpory pro organizaci pro výzkum a šíření znalostí je 75% způsobilých výdajů.
Cílové území:
- ČR mimo hl.města Prahy.
Přílohy žádosti:
- Rozvaha, výkaz zisků a ztrát za poslední 2 účetní období (i za partnery
projektu)
- Formulář finanční analýzy (i za partnery projektu)
- Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu (min. obsahem je způsob
nakládání s výsledky VaV)
- Formulář rozpočtu
- Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
- Údaje o spojených podnicích / prohlášení o podporu bez de minimis
- Podepsané prohlášení všech partnerů
- Podepsané prohlášení organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Další informace:
Agentura pro podnikání a inovace
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-iv/
Email: programy@agentura-api.org; tel. 800 800 777 (prac. dny 9 – 13 hod.)
Pobočka Brno:
brno@agentura-api.org; tel: 296 342 940

Podmínky na FSI:
1. Ústav/pracoviště vkládá vlastní prostředky:
- z neveřejných disponibilních ústavních prostředků na zdroji 8500, v rezervním
fondu nebo „tvrdém“ FRIMu
- formou účelového daru od firmy
- ze zisku HS
- z veřejných prostředků na zdroji 2112 v případě, že ve smlouvě o řešení
projektu bude umožněno FSI zveřejnit výsledky své práce, výsledkem práce
(zejména výzkumu) nebude konkrétní produkt, jen publikace (bez podílu na
zisku) a FSI nebude uplatňovat odpočet DPH.
2. Prohlášení organizace pro výzkum a šíření znalostí a Smlouvu o spolupráci na řešení
projektu podepisuje děkan jako pověřená osoba dle Rozhodnutí rektora č. 1/2017.
Podpis zajistí p. Petrušková. Vzor smlouvy je v Herodisu; konkrétní formu pro každý
projekt doladí p. Gistrová.

