OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)
Technologie COVID 19 – XII. výzva
Časový harmonogram
Vyhlášení výzvy: 15. 4. 2020
Zahájení příjmu žádostí: 27. 4. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 29. 5. 2020
Typ výzvy: průběžná
Číslo výzvy: XII. výzva
Doba udržitelnosti: 3 roky
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Cíl
Hlavním cílem je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti produkce
zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků
nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti
koronavirové infekci.
Podporované aktivity
Produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti
zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření
koronavirové infekce.
Oprávněný žadatel
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje
definici malého nebo středního podniku.
Financování
• alokace: 300 mil. Kč
• min. výše dotace: 250 tis. Kč
• max. výše dotace: 20 mil. Kč
−
V případě požadované dotace v žádosti o podporu
250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně): Není kladen
požadavek na historii společnosti, tj. Žádost o
podporu může podat jak příjemce s víceletou
historií, tak s nově vzniklým IČ z důvodu podpory na
boj proti COVID-19.
−
V případě požadované dotace v žádosti o podporu
2,5 mil. – 20 mil. Kč musí mít příjemce mít ke dni
podání žádosti o podporu uzavřena minimálně
poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období.

Jednorázové návleky na boty
Zdravotní dezinfekce
Štíty ochranné
Ochranné Brýle

Podmínky
• Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit
maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost
o podporu).
• Projekt nebyl zahájen před datem 1.2.2020.
• Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek
ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď
z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího
financování (ve formě bez dotace).
• Musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z
hlediska času, umístění a účelu
• Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a Výzvy a
musí bezprostředně souviset s realizací projektu
• Musí vzniknout nejdříve v den 1. 2. 2020, přičemž
nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací
faktury je 31. 12. 2020
• Musí se jednat o investici do hmotného majetku za
účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity
stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu
provozovny o výrobky, které nebyly dříve v provozovně
vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového
výrobního postupu stávající provozovny.
Přílohy
• Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
• Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis
• Finanční výkazy
• Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům
• Rozhodnutí o registraci k daňové povinnosti na
příslušném FÚ
• Cenové nabídky
• Doložení 25 % podílu spolufinancování

Míra podpory
Malý i střední podnik – 50 % způsobilých výdajů
Územní zaměření podpory
Území České republiky, mimo území
(sídlo společnosti může být v Praze)
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Prahy

Způsobilé výdaje
• Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců
podpory vedoucích daňovou evidenci) – Výdaje na
pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž
výsledkem bude produkce materiálů, technologií a
produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních
ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu.
Příklady vyráběných ochranných prostředků
• Zdravotnické obličejové masky jednorázové (roušky,
ústenky, chirurgické masky) • Respirátory
• Chirurgické (operační) rukavice
• Ochranné obleky
• Chirurgické pláště (vyztužené)
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