Prezentující: Ondřej Syrůček

Aktuální dotační příležitosti pro
inovační subjekty

Čtvrtek 09. 04. 2020

Prezentující: Ondřej Syrůček

Rozcestník dotačních možností

Evropské
strukturální a
investiční fondy

Státní podpora

MPO/API/ČMZRB

Technologická
agentura (TAČR)

HMP / ČMZRB
OP podnikání a
inovace pro
konkurenceschopnost
(OP PIK)
OP Praha pól růstu
ČR (OPPPR)

Komunitární
dotace

Evropská komise
a její agentury

MPO
TREND
DOPRAVA
COVID-19

Horizon 2020
Digital Europe
COVID-19 Fast track
funding
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Prezentující: Ondřej Syrůček

„Rychlé peníze“ a jejich rychlost
Příprava
(náročnost přípravy)

Programy

Posouzení,
schválení a první
čerpání

< 1 týden

Záruční programy
ČMZRB
COVID-19 Fast track
funding+
Inovační vouchery

cca 1 měsíc

cca 1 měsíc

Národní dotační
programy (TAČR,
MPO)

cca 4-6 měsíců

cca 2 měsíce

Fondy EU (OPPIK)

Individuální

Horizon a jiné
programy EK

(v případě konsorcií z
různých zemí 3-6 měsíců)

cca 6-9 měsíců
(ex-post proplácení)

Schvalování dle
programu 3-6 měsíců
(ex-ante záloha)
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Reakce EK na pandemii COVID-19

Prezentující: Martina Křížková

První vlna opatření EK
•

37 miliard EUR - uvolnění nedočerpaných alokací fondů ESI –
pro Česko 1,2 mld. Kč - a zvýšení flexibility pro Řídící orgány
pro nakládání s těmito prostředky

•

Nová flexibilita pro nakládání s prostředky, které zbývá
dočerpat v hodnotě 28 mld. EUR.

Program

Celková alokace
programu

Podíl
Finanční
Finanční prostředky
Podíl
zaregistrovaných Počet projektů
prostředky v
v zaregistrovaných
právních aktů
žádostí o podporu s vydaným
právních aktech o
žádostech o
na celkové
na celkové alokaci právním aktem
poskytnutí /
podporu
alokaci (%)
(%)
převodu podpory

OP PIK 103 285 902 015 Kč 164 382 888 650 Kč

159,2%

8 346

69 538 744 211 Kč

67,3%

OP PPR 5 090 150 126 Kč

144,9%

985

3 835 160 027 Kč

75,3%

7 374 824 118 Kč

V rámci flexibility se nabízí možnost rozšíření intervencí mj. na posílení
kapacit zdravotnické infrastruktury, inovací na pomoc v boji proti
pandemii, podporu malých a středních podniků.
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Další opatření EK

• SURE = 100 mld. EUR pro financování „kurzarbeit“

Prezentující: Martina Křížková

• EK uvolnila pravidla veřejné podpory: Každý stát může
například dotovat každou firmu částkou až 800 tis. EUR,
a to jak v přímých grantech, tak v úlevách na daních
• EK navrhla uvolnit dalších 8 miliard EUR na půjčky MSP
z EFSI. Peníze se budou distribuovat prostřednictvím
komerčních bank, které jsou partnery EIF (ČS, ČSOB,
Uniqua a další)
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Prezentující: Ondřej Syrůček

1. reakce na pravidla nové flexibility ve
fondech EU a národní programy (stav k 7.4.)

The Country for the
Future (CFF) podprog. 3
„Inovace do praxe“

Czech Rise Up - Chytrá
opatření proti COVID-19

Termín

2.4.2020 až 15.5.2020

Od 2.4.2020

Alokace

120 mil. Kč (300 mil. Kč)

200 mil. Kč

Podporované
aktivity

Zavádění inovací v MSP,
která mohou napomoci s
bojem proti koronaviru či
podobné
budoucí
zdravotní hrozbě, jejím
následkům či prevenci.

Podpora nových řešení
pro boj proti COVID-19
(materiál, mzdy a
financování řešení pro boj
proti koronaviru).
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1. reakce na pravidla nové flexibility ve
fondech EU a národní programy (stav k 7.4.)

Prezentující: Roman Krejčí

Technologie COVID 19
(OP PIK)

Záruční program COVID II
(navazuje na COVID I)

Termín

Vyhlášení 14.4.2020

dle rozhodnutí MPO

Alokace

min. 300 mil. Kč

dle rozhodnutí MPO

Podporované
aktivity

Technologie a vybavení
pro boj proti koronaviru

Záruka ČMZRB za komerční
úvěr a finanční příspěvek na
subvenci bankovních úroků.
Podmínka - žadatel musel
omezit nebo zastavit provoz
kvůli zavedeným opatřením
proti koronavirové infekci.
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OP PIK - výzvy VaV programů

Prezentující: Roman Krejčí

Potenciál

Aplikace

Inovace

Termín

4.9.2020 až
23.11.2020

1.9.2020 až
15.12.2020

15.10.2020 až
29.1.2021

Alokace

1 mld. Kč

2,5 mld. Kč

2,5 mld. Kč

Realizace
průmyslového
výzkumu a
experimentálního vývoje

Produktová
inovace

Podporo- Založení/rozvoj
vané
vlastních VaV
aktivity
kapacit

Procesní
inovace
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Prezentující: Roman Krejčí

OP PIK - Inovační vouchery

IV. výzva

V. výzva

Termín

2.1.2019 až 30.6.2020

15.7.2020 až 30.6.2021

Alokace

145 mil. Kč

150 mil. Kč

Podporované aktivity

Nákup poradenských, expertních a podpůrných
služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum
a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří
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Prezentující: Roman Krejčí

OP PIK – další výzvy

Proof of Concept

ICT a sdílené služby –
digitální podnik

Termín

do 20.4.2020
(dále 25.6.-30.9.2020)

14.12.2020 až 15.3.2021

Alokace

200 mil. Kč

1,5 mld. Kč

Podporované
aktivity

Ověření aplikačního
potenciál nových VaV
výsledků před jejich
možným uplatněním
v praxi

Pořízení ICT produktů a
služeb (využívání ICT
řešení)
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ČMZRB – další programy

Prezentující: Roman Krejčí

INFIN (pro Prahu)
Termín

Do 31.12.2022

Alokace

400 mil. Kč

Podporované
aktivity

Zvýhodněné úvěry pro MSP na financování
inovativních podnikatelských projektů na území
hlavního města Prahy vč. finančního příspěvku na
úhradu úroků z komerčního úvěru partnera
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Prezentující: Ondřej Syrůček

TAČR – harmonogram výzev 2020
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TAČR – program TREND

Prezentující: Ondřej Syrůček

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“
Termín

30. 4. 2020 - 17. 6. 2020

Alokace

1 mld. Kč

Zaměření a) Podpořit jejich vlastní výzkumně-vývojovou
činnost, s důrazem na aplikační potenciál výsledků.
b) Podpořit rovněž jejich spolupráci s výzkumnými
organizacemi
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TAČR – M-ERA.NET Call 2020

Prezentující: Ondřej Syrůček

M-ERA.NET
Termín

17. 3. 2020 - 16. 6. 2020

Alokace

1 000 000 EUR

Zaměření 1. Modeling for materials engineering and
processing
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based
technologies in health applications
6. Materials for additive manufacturing
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Program Digitální Evropa

• První kolo žádostí o dotaci na EDIH (European Digital Innovation
Hub – Centra pro digitální inovace) v rámci programu Digital Europe
(dále jen „DEP“):

Prezentující: Martina Křížková

• Do srpna 2020: členský stát vybere v rámci otevřené soutěže
vhodné kandidáty na EDIH (long list), který zašle EK.

• Podzim 2020: EK vyhlásí první výzvu DEP na podporu EDIH, výzva
bude omezena pouze pro ty projekty, které definoval čl. st.
v zaslaném seznamu. Záměrem EK je v první výzvě podpořit min. 1
EDIH v každém čl. st. celková podpora EDIH vč. národního
spolufinancování bude 1 – 2 mil. EUR/ rok. EK zvažuje financování
formou lump sums na 3-7 let.
• Podpořené EDIH zahájí činnost už v roce 2021.

• Ultimátním cílem je vznik EDIH v každém regionu NUTS II
specializovaných dle regionálního průmyslového zaměření
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Aktuální výzvy Horizon 2020

•

Výzvy zaměřené na zdravotnictví byly upraveny, aby lépe cílily na
řešení problémů spojených s koronavirovou krizí, došlo k prodloužení
termínů:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid19.
Zdravotnictví (do 4.6.)

Prezentující: Martina Křížková

– Zdravotnická péče pro starší multimorbidní pacienty
– Překlenování rozdílu mezi zdravotním výzkumem a inovacemi: zvýšení
návratnosti investic (CSA výzva)

– Digitální diagnostika: rozvoj nástrojů na podporu klinických rozhodnutí
integrací rozdílných diagnostických dat
– K nové generaci klinických zkoušek (výzva typu RIA lump sum)
– Inovativní akce ke zlepšení zdravého životního style ve městech
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Aktuální výzvy Horizon 2020

ICT /Robotika a umělá inteligence

– Výzkum a inovace pro podporu slibných aplikací v robotice (22.4.)
– Umělá inteligence pro smart nemocnice budoucnosti (17.6.)
Energetika
– Dlouhodobé partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti OZE

Prezentující: Martina Křížková

– Další generace a výroba bateriových systémů BEV a PHEV
Životní prostředí
- Rizika ohrožení zdraví a životního prostředí patogeny a mikropolutanty
ve vodních zdrojích
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COVID-19 Fast track funding

• Výzva 27.3.-30.6.: https://www.eosc-portal.eu/about/fundingopportunities
• European Open Science Cloud přispívá dotací ve formě lump sum
do výše 45 tis. EUR na výzkum s vazbou na COVID-19.
• Žádosti jsou hodnoceny každý týden.
Prezentující: Martina Křížková

Financované aktivity:
Otevření výzkumných dat s vazbou na virus
Sdílení infrastruktur a služeb
Příklad: 3D tiskárna Průša - Ochranné plastové štíty
• Sdílení a otevřený design zařízení pro boj s virem COVID-19
• Sdílení zkušebních vzorků testovacích metodologií a dat
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Mgr. Martina Křížková, MBA
martinakrizkova@euromanagers.cz

Ing. Ondřej Syrůček, MBA
ondrejsyrucek@euromanagers.cz
Ing. Roman Krejčí
romankrejci@euromanagers.cz
Euro Managers, s.r.o.
Sídlo: S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
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