TECHNOLOGIE PRŮMYSL 4.0
KDO může žádat?
• malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců) podnikající ve vymezených
ekonomických činnostech;
• žadatel musí mít uzavřena alespoň 3 po sobě jdoucí zdaňovací období.

NA CO lze získat podporu?
• pořízení nových strojů, technologických zařízení včetně řídících SW, HW i SW;
• propojení pořizovaných nebo stávajících technologií obousměrnou komunikací;
• pořízení patentových licencí nezbytných pro provoz pořízených strojů a zařízení.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
• výdaje na výrobní technologie – technologie sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho části nebo
polotovaru, který je dále zpracováván (např. obráběcí, tvářecí, dělící stroje, ohraňovací stroje, kalící a žíhací
pece, plnící a balící linky);
• výdaje na nevýrobní technologie – technologie, které jsou podpůrné k výrobním technologiím, ale
neprovádí změnu zpracovávaného vstupu (např. měřící přístroje, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy,
vybudování firemní wifi sítě, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky);
• výdaje na výrobní technologie mohou tvořit max. 50 % výdajů na nevýrobní technologie.
• NELZE PODPOŘIT: pořízení jakéhokoliv dopravního prostředku, stavební práce, drobný majetek, repasované
stroje.

PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, které by měl projekt splnit?
• příjemce je povinen mít nejpozději k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřenou Smlouvu
s poskytovatelem služby cloud na dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti;
• realizace projektu musí vést k posunu v implementaci konceptu Průmysl 4.0 ve společnosti žadatele, a to
díky zvýšení úrovně digitalizace dat, automatizace a robotizace (např. internet věcí, analýza velkých dat,
využití robotů apod.).

KDY lze žádat?
• datum vyhlášení: 5. prosince 2017;
• příjem žádostí: od 12. února 2018 do 14. května 2018.

KOLIK lze získat?
• přímá podpora: 45 % (malý podnik) nebo 35 % (střední podnik) přímé dotace na způsobilé výdaje projektu;
• minimální výše podpory na projekt 1 mil. Kč a maximální výše až 20 mil. Kč.

NA KOHO je možné se obrátit?
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