Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR chystá vyhlášení poslední Výzvy
programu Potenciál v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
Název: Program Potenciál, OPPI
Termín: Předpoklad vyhlášení výzvy v průběhu června, příjem žádostí 9. 6. – 18. 8. 2014.
Typ Výzvy: Kontinuální = projekty jsou hodnoceny postupně tak, jak byly odevzdány.
Předpokládaná alokace: 1 mld. Kč
Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací spočívající v pořízení nebo technickém zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení
nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra; nebo v technickém zhodnocení
stávajících budov centra. Podporovanou aktivitou není prostá obnova majetku a investice do
výrobních aktivit podniku.
Kdo může žádat o dotaci: Právnická nebo fyzická osoba s místem podnikání na území ČR
zapsaná v obchodním rejstříku s oprávněním k podnikání ve vybraných sekcích
zpracovatelského průmyslu (kategorizace dle CZ-NACE). Minimálně 2letá účetní historie.
Další podmínky: Projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahy. Velikost investice
minimálně 3 mil. Kč (malé a střední podniky), resp. 6 mil. Kč (velký podnik).
Na co lze žádat: Dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení staveb, nákup strojů
a zařízení) a dlouhodobý nehmotný majetek (duševní vlastnictví, software, data). V určitých
případech lze financovat i osobní náklady absolventů, služby poradců, expertů a studie.
Dotace: 1-25 mil. Kč, v postižených regionech 1-50 mil. Kč, dotace maximálně 50 %.
Způsob podání a hodnocení projektu: Nejprve zjednodušená Registrační žádost. Po její
úspěšné kontrole (formální podmínky a přijatelnost projektu) je žadatel vyzván ke zpracování
Plné žádosti se všemi přílohami včetně podnikatelského záměru, doložení vlastnických
vztahů, apod.
Termín realizace projektu: projekt musí být zrealizován do 31. 8. 2015, následují
2 měsíce na odevzdání žádosti o platbu.
V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám programu či posouzení
vhodnosti Vašeho projektovému záměru nás neváhejte kontaktovat!
Kontakt: Ing. Martin Merker, ředitel odboru Ekonomické poradenství
tel: +420777 228 086, e-mail: merker@rra.cz
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v oblasti
dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Podrobné informace: www.rra.cz.

