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ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN   
Nízkouhlíkové technologie 
 
KDO může žádat? 
 podnikatelské subjekty s dvouletou historií; 

 společnosti se 100% podílem veřejného sektoru a státní podniky. 

NA CO lze získat podporu? 
 zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. 

z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických 

produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností; 

 zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné 

druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní; 

 zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad 

primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné; 

 inovativním projektem se pro tuto výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného 

výzkumu, a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/inovativního projektu 

v reálném prostředí; 

 aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její různé formy použití nejsou 

přeneseny/vyzkoušeny/zcela implementovány v rámci podnikatelského prostředí České republiky. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 pořízení strojů a technologických celků, stavební výdaje; 

 dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku); 

 projektová dokumentace a studie proveditelnosti; 

 v případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za 

předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována;  

 v případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé náklady o nejméně 200 % 

vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací; 

 bude nutné prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován; 

 podpořeny budou projekty od úrovně „technologie ověřena v relevantním prostředí“ po „existující systém byl 

ověřen v provozním prostředí“. 

 podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, 

zhotovení letáku/brožury, polepka (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři, v rámci kterých budou 

prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu. Prezentace výsledků projektu 

proběhne v rámci období udržitelnosti projektu. 

Podporovány NEBUDOU! 
 komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace;  

 výzkumné, vývojové projekty; 

 technologie zpracovávající komunální odpad. 

KDY lze žádat? 
 příjem žádostí: 1. 4. – 31. 7. 2016. 

v 
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KOLIK lze získat? 
 předpokládaná míra podpory: 45 % (malý podnik do 50 zaměstnanců), 35 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) a 25 

% (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých výdajů; 

 absolutní výše dotace na jeden projekt v rozmezí 1 mil. Kč až 100 mil. Kč. 

Cílové ÚZEMÍ!  

 celá ČR, kromě hl. m. Prahy. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Ivana Pospíšilová      pospisilova@renards.cz 731 656 845  

Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. nevedel@renards.cz 739 903 553 

     

NEPODPOROVANÉ ekonomické činnosti! 

 nelze podpořit projekty ve prospěch činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví 

výroby syntetických vláken, v odvětví dopravy, jakož i v odvětví související infrastruktury, ve výrobě a distribuci 

energie a v oblasti energetické infrastruktury;  

 oblasti cestovního ruchu, zemědělství a tabákového průmyslu jsou rovněž nepodporovaná odvětví. 

 
HODNOCENÍ žádosti! 
Aspekty, které se hodnotí, a při jejich splnění se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu získání dotace: 

 kvalita projektového záměru a technická proveditelnost realizace projektu; 

 míra inovativnosti projektu; 

 hodnocení dopadu projektu; 

 udržitelnost projektu; 

 rozpočet projektu; 

 realizace v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, 

nebo které vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR za leden 2016.  

 

PODKLADY pro žádost! 

 rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období; 

 výpis z katastru nemovitostí; 

 budete-li nájemcem příslušných nemovitostí, musí doložit svá práva danou nájemní nebo podnájemní smlouvou nebo 

souhlasem vlastníka či nájemce s provedením projektu či smlouvou o smlouvě budoucí, z nichž bude patrné trvání 

nájemního či podnájemního vztahu nejméně do konce doby udržitelnosti projektu; 

 v případě realizace stavby doloží příjemce oficiální sdělení příslušného stavebního úřadu (dle správního řádu) zda 

stavba podléhá nebo nepodléhá územnímu nebo stavebnímu řízení; 

 projektová dokumentace - minimálně v podobě dokumentace pro stavební povolení, je-li relevantní; 

 položkový rozpočet, cenové nabídky na dodávky veškeré nakupované technologie; 

 znalecký posudek v případě projektů, které budou deklarovat unikátnost technologie v rámci demonstračního projektu; 

 detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení 

včetně detailního určení ceny a dokumenty deklarující inovativnost technologie. 
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