• Komplexní zajištění
projektu od vlastní
žádosti o dotaci, přes
dotační management až
k vyúčtování žádostí o
platbu
• Zkušenost a úspěšnost
zpracovatele se
získáváním dotací
• Příjem Registračních
žádostí podle Výzvy
• Příjem Plných žádostí
podle Výzvy
• K financování je
určeno 398 653 670
EUR
• 25/35/45 % dotace
podle velikosti
podniku (velký/
střední/malý)

OP PIK Inovace
Kdo může žádat o dotaci?

• podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky) působící ve vymezených CZNACE ve všech regionech ČR kromě hl. m. Prahy

Na co lze dotaci získat?
Finanční prostředky (dotace) ve výši od 1,0 mil. do 200,0 mil. Kč pro projekt zaměřený
na:

• produktová inovace: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a
služeb

• procesní inovace: zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
• organizační inovace: zavedení nových metod organizace firemních procesů pro-

střednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující
procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby

• marketingová inovace: zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné
změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

Ostatní podmínky projektu

• Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu
ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových
metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních
kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a
poskytování služeb.

Jak to provést?
Po konzultaci o skutečných potřebách firmy připraví STRATUS LYNX s.r.o. jako zpracovatel přesný plán zajištění těchto potřeb
a návrh smlouvy o dílo na zajištění dotace.

• po odsouhlasení zástupcem žadatele a podpisu smlouvy o dílo zpracuje zpracovatel kompletní žádost o získání financí
z uvedeného dotačního programu, a podá ji nejpozději do data ukončení příjmu žádostí prostřednictvím elektronického účtu eAccount agentuře CzechInvest

• po získání financí z uvedeného programu může zpracovatel zajišťovat finanční a administrativní řízení celého projektu,
včetně řádných monitorovacích zpráv, až do fáze závěrečné žádosti o platbu a ukončení celého projektu (dotační management)

Co to bude stát?
Spoluúčast vlastního financování projektu je od 55 % do 65 % způsobilých výdajů , tzn. je možno získat 25 %, 35 % anebo 45 % dotace dle mapy regionální podpory (malý podnik do 49 zaměstnanců včetně = 45 %, střední podnik do 249
zaměstnanců včetně = 35 %).
Běžná odměna pro zpracovatele se pohybuje max. do 6 % ze získané dotace dle objemu projektu (tato odměna je dohodnuta
smluvně), splatná následovně:

• záloha na úhradu administrativních nákladů ve výši 50.000,- Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci
• doplatek zůstatku uvedené odměny po schválení dotace, v případě neschválení žádosti o dotaci se zůstatek nedoplácí
• v případě zajišťování dotačního managementu zpracovatelem měsíční paušální částka dle dohody; tato částka bude
zahrnuta do projektovaných nákladů projektu, a tím nezatíží vlastní finance zadavatele
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