OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
PROGRAM TECHNOLOGIE, 10. VÝZVA

Předkládání žádosti

23. 9. 2019 – 16. 12. 2019

Možní žadatelé o dotaci

Podnikatelské subjekty - malé podniky, střední podniky

Podporované aktivity





Pořízení strojů a strojních zařízení propojitelných s řídicím systémem.
Pořízení nových HW a SW technologií pro automatizaci výrobního procesu
a řízení společnosti.
Propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou
komunikací do výrobního procesu.

Výše dotace




Dotace v rozmezí 1 – 40 mil. Kč
45/35 % ze způsobilých výdajů (malý/střední podnik)

Výdaje, které je možno
podpořit



Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW
a vybavení (výrobní stroje, robotizace, kontrola kvality, manipulace apod.).
Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na SW (ERP, CRM, MES, BI, CAD/CAM,
Office a jiné) na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů
a zařízení.



Podmínky






Doba ukončení projektu

ECONET OPENFUNDING s.r.o.
Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4
IČ 24709786
www.econetof.cz

Realizace projektu na území ČR mimo území hl. m. Prahy (sídlo spol. v Praze není
překážkou).
Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období.
Musí být splněny požadované podmínky úrovně automatizace a digitalizace
ve společnosti po ukončení realizace projektu.
Podpora se dostane projektům, jejichž výstupy se projeví v odvětvích
vymezených oddíly CZ-NACE (viz podporované obory).

Do 31. 12. 2022

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
PROGRAM TECHNOLOGIE, 10. VÝZVA

Podporované obory
(oblasti CZ-NACE)

Sekce C – Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků1
11 Výroba nápojů1
13 Výroba textilií1
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných
výrobků kromě nábytku (s výjimkou CZ:NACE 16.1 Výroba pilařská a implementace
dřeva u zemědělských podnikatelů)
17 výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, Slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsu
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
Sekce E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady
a sanacemi
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Sekce F - Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
Sekce H – Doprava a skladování
52.1 Skladování
Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
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S výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky – Příloha smlouvy o EU
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