Rozvoj – Výzva III – IV. prodloužení
KDO může žádat?


Malé a střední podniky

NA CO lze získat podporu?


Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně softwaru zajišťujícího jejich funkčnost



Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem
strojů a zařízení

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?


pořizovací cena strojů a zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry včetně řídicích softwarů;



náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro provoz pořízených strojů a zařízení;

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?


projekt musí být realizován na území ČR ve vybraných regionech (viz mapka v příloze č. 1) a mimo
hlavního města Prahy (místem realizace se rozumí místo, kde se poskytnutá podpora projeví)



aktivity (projektu) podniku se projeví ve zpracovatelském průmyslu (tzn. strojírenská výroba,
kovoobrábění, zpracování dřeva, textilní a oděvní výroba, výroba chemikálií, výroba elektrických zařízení,
apod.)



rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků
nedočerpaných z programů OPPI pouze na projekty s ukončeným výběrovým řízením, včetně podepsané
kupní smlouvy



realizace projektu včetně jeho proplacení musí být ukončena nejpozději do 31. prosince 2015



konečný termín pro předložení žádosti o platbu je 15. ledna 2016



žadatel může v jedné výzvě předložit pouze 1 projekt

KDY lze žádat?


příjem registračních žádostí bude probíhat od 17. srpna 2015 od 12:00 hod. do 15. září 2015 do 12:00
hod. či do vyčerpání alokace 2 mld. Kč



doba příjmu plných žádostí bude probíhat od 17. srpna 2015 od 12:00 do 19. října 2015 do 12:00

KOLIK lze získat?


míra podpory: 45 % malý podnik, 35 % střední podnik z celkových uznatelných nákladů projektu



min. výše podpory je 1 mil. Kč, max. výše je 30 mil. Kč

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Karel Brunclík . brunclik@renards.cz . 731 656 842
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Referenční projekty
Úspěšnost našeho projektového týmu v předchozích výzvách OPPI – program Rozvoj je uvedena v následujících
tabulkách.

Počet
podaných
projektů

Počet
schválených
projektů

1. výzva
2. výzva
3. výzva
3. výzva - I. prodloužení
3. výzva – II. prodloužení
3. výzva – III. prodloužení

14
22
31
30
31
33

11
18
31
29
31
29

108 185
111 666
216 176
160 300
210 850
174 250

79
82
100
97
100
88

Celkem

161

149

981 427

91

ROZVOJ

Schválená
dotace
v tis. Kč

Úspěšnost
RENARDS
v%

Úspěšnost schválených žádostí v programu Rozvoj je 91 %. Obecná úspěšnost projektů podávaných
v programu Rozvoj (v rámci doposud vyhodnocených žádostí) je cca 45,4 % (Zdroj: www.czechinvest.cz).
I takto se dá vyčíslit naše přidaná hodnota.
NAREX Ždánice, spol. s r.o.
Předmětem projektu společnosti NAREX Ždánice, spol. s r.o., tradičního
výrobce závitníků z výkonných a vysoce výkonných rychlořezných ocelí,
je zakoupení nových moderních výrobních technologií a nahrazení
stávajících zastaralých stojů. Mezi hlavní cíle projektu patří: zvýšení
produktivity práce, výšení kvality produkce a úspora energií. Celkové
náklady projektu jsou 39,9 mil. Kč a získaná dotace 19,95 mil Kč (50 %).

SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost
Záměrem je nákup 2 sklářských IS strojů, jedná se o plně
automatizované stroje pro výrobu lahví a dalších obalových skleněných
výrobků. Realizace projektu obnáší zásadní modernizaci základního
výrobního prostředku, zefektivnění výroby a výrazné zlepšení parametrů
ve výrobě s možností rozšíření výrobního sortimentu. Náklady projektu
byly vyčísleny na 50 mil. Kč. Získaná dotace činí 20 mil. Kč.

Karel Kaňák, s.r.o.
Záměrem společnosti Karel Kaňák, s.r.o. je nákup nového
technologického zařízení (stříhací a ohýbací automaty, frézovací plotter,
vzorkovací a kreslící plotter 2 hydraulické lisy) pro výrobu výsekových
nástrojů. Realizací projektu dojde k posílení tržní pozice společnosti.
Pozitivním dopadem projektu bude i snížení odpadovosti a energetické
náročnosti výroby. Na tento projekt jsme získali dotaci 8,75 mil Kč.
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Příloha č. 1: Podporované regiony
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