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Program
14:00 – 14:15
• Úvodní slovo 
(Miroslav Janovský, manažer ITI)

14:15 – 14:30
• Harmonogram výzev nositele pro rok 2017 a 2018 
(Miroslav Janovský, manažer ITI)

14:30 – 15:00 
• Schvalovací proces projektů ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• Pracovní skupina, Řídící výbor ITI a jeho kritéria
(Filip Hoffman, koordinátor ITI a Miroslav Janovský, manažer ITI)
• Monitorovací systém
(Tomáš Kořínek, koordinátor ITI)
• Kritéria specifická pro projekty s místem realizace na území ITI Hradecko-pardubické aglomerace
(Barbora Hanušová, ZS ITI)

15:00 – 16:30
• Programy podpory PO1: Inovace, Potenciál, Aplikace, Služby infrastruktury
• Programy podpory PO2: Nemovitosti, Školicí střediska, Poradenství
(Daniel Všetečka, tematický koordinátor)

16:30 – 17:00
Diskuze, závěr



SEMINÁŘ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO 
KONKURENCESCHOPNOST 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ VYHLÁŠENÝCH / PLÁNOVANÝCH VÝZEV

6. LISTOPADU 2017



Dle informací od MPO budou výzvy ŘO pro ITI/nositele vycházet 
z následujících referenčních výzev pro individuální projekty 

Výzva ITI

II. Výzva Inovace - Inovační projekt –

ITI Hradec-Pardubice

I. Výzva Potenciál – ITI Hradec-
Pardubice

I. Výzva Aplikace – ITI Hradec-Pardubice

II. Výzva Služby infrastruktury –
ITI Hradec-Pardubice

II. Výzva Nemovitosti –
ITI Hradec-Pardubice

II. Výzva Školicí střediska –
ITI Hradec-Pardubice

Referenční výzva ŘO

01_16_049 - Výzva III programu podpory 
INOVACE – Inovační projekt 

01_16_092 - Výzva III programu podpory 
POTENCIÁL 

01_16_083-084 - Výzva III programu podpory 
APLIKACE

01_16_085-090 - Výzva III programu podpory 
Služby infrastruktury

01_16_058 - Výzva II programu podpory 
NEMOVITOSTI

01_16_048 - Výzva II programu podpory 
ŠKOLICÍ STŘEDISKA



INOVACE
INOVAČNÍ PROJEKT
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. tbc Programu podpory
INOVACE pro integrované územní investice

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace

• datum a čas vyhlášení: 5/2018

• datum a čas ukončení příjmů: 5/2018

• jednání PS4 ITI: 4.-8.6.2018

• jednání ŘV ITI: 18.-22.6.2018
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Podmínky výzvy:
• alokace z ERDF výzvy nositele: 50 503 500 Kč

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto 
výzvu (tbc)

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• maximální míra dotace je u malého podniku 45 %, středního podniku 35 % a u
velkého podniku 25 %

• výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových 
způsobilých výdajů na Technologie.

• do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na 
projekt.
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Oprávnění žadatelé:

• podnikatelské subjekty; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na
výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s
projektem v oblasti VaV a inovací

• je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a to nejpozději k datu podání
poslední žádosti o platbu

• výzva uvádí všechny typy podporovaných právních forem
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Podporované aktivity:

a. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
(produktová inovace)

b. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní
inovace)

c. zavedení nových metod organizace firemních procesů
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a
automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na
propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby
(organizační inovace)

d. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v
designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních
kanálů (marketingová inovace)
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Způsobilé výdaje:

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti

• stavby

• technologie

• software a data

• práva k užívání duševního vlastnictví

• certifikace produktů

• marketingová inovace

• povinná publicita



10

Indikátory

a) povinné k výběru:

• 21410 Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace

• 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

• 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy

• 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

• 21200 Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových 
výrobků na trh

• 21301 Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků 
nových pro podnik

b) povinné k naplnění:

• 22501 Počet zavedených inovací



POTENCIÁL



12

• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. tbc Programu podpory
POTENCIÁL pro integrované územní investice

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace

• datum a čas vyhlášení: 5/2018

• datum a čas ukončení příjmů: 5/2018

• jednání PS4 ITI: 4.-8.6.2018

• jednání ŘV ITI: 18.-22.6.2018
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Podmínky výzvy:
• alokace z ERDF výzvy nositele: 33 052 340 Kč

• datum ukončení realizace projektu: do 16.1.2020

• Výše poskytnuté dotace je v rozmezí 2 000 000 Kč – 20 000 000 Kč

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto
výzvu. (tbc)

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• dotace bude poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez 
ohledu na velikost podniku a místo realizace
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Oprávnění žadatelé:

• fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy, která bude
působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury, dle podmínek programu
bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům
projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol

• je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a to nejpozději k datu podání
poslední žádosti o platbu

• výzva uvádí všechny typy podporovaných právních forem
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Podporované aktivity:

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 
spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení 
centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 

Podporovanými aktivitami nejsou: 
• prostá obnova majetku, 
• aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie 

a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo 
spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými 
běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,

• aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před 
zbožím dováženým, 

• výrobní aktivity.
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Způsobilé výdaje:

• výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého 
hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení 
nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se 
jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek) 

• dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či 
technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení 
nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a 
budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký 
posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé 
výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto 
posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku 
předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší. 
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Indikátory

a) povinné k výběru:

• 21410 Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace

• 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných 
subjektech

• 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy

• 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

b) povinné k naplnění:

24102 Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných 
pracovišť podniků



APLIKACE 
S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. tbc Programu podpory
APLIKACE pro integrované územní investice

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace

• datum a čas vyhlášení: 5/2018

• datum a čas ukončení příjmů: 5/2018

• jednání PS4 ITI: 4.-8.6.2018

• jednání ŘV ITI: 18.-22.6.2018
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Podmínky výzvy:
• alokace z ERDF výzvy nositele: 97 308 200 Kč

• účinná spolupráce

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto
výzvu

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých
výdajích) musí být minimálně 50 %

• maximální míra dotace je u veřejné podpory rozdělena dle kategorie činnosti a
velikosti podniku: průmyslový výzkum (65%/75%/80%), exper. vývoj (40%/50%/60%)

• v režimu nezakládajícím veřejnou podporu podpora pro výzkumné organizace nesmí
přesáhnout 75 % CZV (průmyslový výzkum, experimentální vývoj)

• maximální míra podpory za celý projekt je max. 70 %
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Oprávnění žadatelé:

• Žadatelem je vždy jeden podnikatelský subjekt - podnikatelské subjekty,
partnerem (spolupříjemcem) jsou pak podnikatelské subjekty nebo
organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace)

• Nutno naplnit podmínky pro účinnou spolupráci mezi členy konsorcia

• Výzva uvádí všechny typy podporovaných právních forem
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Podporované aktivity:
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku
25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014

• zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center;

• základní výzkum;

• aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a
třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo
spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými
výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami;

• aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím
dováženým;

• výrobní aktivity.
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Způsobilé výdaje:

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a 
ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů , v rozsahu a po 
dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu

• náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v 
rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž 
náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely 
projektu

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, 
dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový 
výzkum nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.



24

Indikátory

a) povinné k výběru:

• 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

• 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy

• 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

• 20101 Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami 

b) povinné k naplnění:

• 21610 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu



SLUŽBY INFRASTRUKTURY 
B, C, D
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_128, 01_17_148,
01_17_156 Programu podpory Služby infrastruktury pro integrované územní
investice

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.2 Infrastruktura a služby pro rozvoj
podniků

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.2.A Infrastruktura a služby pro rozvoj
podniků

• Výzva ŘO: 1.8.2017 9:00 – 31.7.2018 23:59
• datum a čas vyhlášení: 1. 12. 2017, 10:00
• datum a čas ukončení příjmu: 21. 12. 2017, 10:00
• jednání PS4 ITI: 9. 1. 2018, 10:00
• jednání ŘV ITI: 15.-19.1.2018

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/sluzby-infrastruktury-iti-hradec-_-pardubice-i--vyzva--230733/
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Podmínky výzvy:
• alokace z ERDF výzvy nositele: 63 525 000 Kč

• datum ukončení realizace projektu: do 31.7.2020

• Výše poskytnuté dotace je v rozmezí a) 1 000 000 - 30 000 000 Kč v případě projektů
neobsahujících stavební práce b) 5 000 000 – 63 525 000 Kč v případě projektů
obsahujících stavební práce

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 31 mil. Kč na tuto
výzvu. Municipality jsou považovány za velký podnik.

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• dotace bude poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů
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Oprávnění žadatelé:

• právnická osoba přípustné právní formy dle této Výzvy, která bude působit
jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického
parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek
programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým
výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol.

• Výzva uvádí další podmínky a všechny typy podporovaných právních forem
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Podporované aktivity:

b) Provozování inovační infrastruktury   - pouze v režimu de minimis.  
c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a 
zlepšení kapacit pro společné využívání technologií . 
d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury  v regionu, kde bude 
prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury 
pro podnikatelské subjekty.
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Způsobilé výdaje:

• Způsobilé výdaje jsou detailně vymezeny v příloze č. 2 Výzvy ŘO č. 
01_17_128; 01_17_148; 01_17_156 – ve Vymezení způsobilých 
výdajů a v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecná část. Všechny 
výdaje musí být vynaloženy v souladu s metodou hospodárnosti a 
efektivnosti, kdy bude poměřováno případné předražení výdajů z 
pohledu ceníků ÚRS/RTS a obvyklých cen technologií na trhu. 

• Způsobilými výdaji jsou:

a) způsobilé výdaje jsou vymezeny v příloze č. 2 Výzvy ŘO,



31

Způsobilé výdaje:

• b) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup 
pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení 
inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná 
aktiva (mimo pozemek),  

• c) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení 
patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou 
stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být 
ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.), 

• d) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 
% celkových způsobilých výdajů na projekt, 
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Způsobilé výdaje:

• e) provozní výdaje, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, 
semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky 
apod.,  

• f) výdaje na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, 
pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech 
určených poskytovatelem podpory a přiřazují se k rozpočtové položce 
pořízeného majetku. 
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Indikátory

a) povinné k výběru:

• 23200 Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační 
infrastruktury 

b) povinné k naplnění:

• 24201 Podpořená plocha určená pro provoz inovační infrastruktury v 
m2 

• 24100 Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity v m2
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Specifické podmínky:

• Projektový záměr musí popisovat roli zapojených subjektů v 
návaznosti na kritérium ŘV ITI:

Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním jiným 
inovačním centrem v rámci aglomerace, který:

a) realizoval projekt v OP PIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, program podpory Služby 
infrastruktury, aktivita b), v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace;                                               

b) plánuje realizaci projektu v OP PIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, program podpory Služby 
infrastruktury, aktivita b), v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
(představil svůj projektový záměr na jednání dané PS). 



NEMOVITOSTI
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. tbc Programu podpory
Nemovitosti pro integrované územní investice

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou
činnost

• datum a čas vyhlášení: 1.12.2017 v 10:00 hod

• datum a čas ukončení příjmů: 21.12.2017 v 10:00 hod

• jednání PS4 ITI: 9.1.2018 v 10:00 hod
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Podmínky výzvy:
• alokace z ERDF výzvy nositele/výzva ŘO: 70 943 680 Kč / 70 943 680 Kč

• datum ukončení realizace projektu: 19. 10. 2021 nerozhodne-li poskytovatel podpory
jinak.

• Výše poskytnuté dotace je v rozmezí 1 000 000 Kč – 23 500 000 Kč

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• dotace bude poskytována do max. výše 45 % (malý podnik) a 35% (střední podnik) 
celkových způsobilých výdajů

• dotační limity na m2 (vždy min  500 m2 plochy)
• Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – 300 Kč/m2
• Projekt rekonstrukce objektu 

• 1500 (3000 ) Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud bude po  realizaci 
projektu průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m (pod 6 m)
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Oprávnění žadatelé:

• musí k datu podání žádosti být malý nebo střední podnik dle Přílohy č. 1
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 1014, kterým se v
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (dále též „Nařízení Komise (EU) č. 651/2014“)

• výzva uvádí další podmínky způsobilosti a všechny typy podporovaných
právních forem
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Podporované aktivity:

a) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k 
rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího 
objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k 
provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-
NACE 

b) Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož 
realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby 
nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke 
zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění 
činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE
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Nepodporované aktivity:

a) Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení 
nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních 
úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako 
rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch.

b) Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny 
realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. Realizací 
projektu nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském 
půdním fondu.

c) V rámci projektu nebude možné podpořit ani výdaje na odstranění 
ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech.
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Způsobilé výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce 
objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské 
sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně 
nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. 
Poskytovatel bude v rámci hodnocení stavebních prací považovat tyto za 
způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů 
ÚRS/RTS pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této 
souvislosti je příjemce povinen k žádosti o podporu předložit podrobný 
položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci 
projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy 
pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS), budou tyto výdaje kráceny na 
hodnotu odpovídající normativům 
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Způsobilé výdaje:

• Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do 
dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, 
projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací 
projektu). Poskytovatel bude v rámci dalších výdajů souvisejících se 
stavbou považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen 
obvyklých na trhu.

• Náklady týkající se podnikatelského záměru či projektové dokumentace 
lze podpořit v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) pouze 
v případě, kdy vzniknou po podání žádosti o podporu.

Časová způsobilost: ode dne přijatelnosti projektu - do  19. 10. 2021
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Další podmínky:

• Objekt, který je předmětem projektu, je v současné době technicky 
zanedbaný a pro ekonomickou činnost Uživatele nemovitosti jej lze 
efektivně využít pouze za podmínky realizace Projektu rekonstrukce. 
Projekt rekonstrukce nelze realizovat výhradně za účelem nevyhovujícího 
dispozičního řešení stávajících nemovitostí.

• Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být 
registrovány v Národní databázi brownfieldů, viz http://brownfieldy-
dotace.czechinvest.org , do jedné z následujících kategorií:

• brownfield

• nemovitost k rekonstrukci

http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/
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Indikátory

a) povinné k výběru:

23001 Počet firem využívajících novou, nebo modernizovanou 
infrastrukturu pro podnikání

b) povinné k naplnění:

46601 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez 
záboru zemědělského půdního fondu



ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_171 Programu
podpory ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA pro integrované územní investice

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.D Školicí střediska firem

• Výzva ŘO: 13.10.2017 13:00 – 19.10.2018 13:00

• Výzva Nositele ITI: 1.12.2017 v 10:00 hod - 21.12.2017 v 10:00 hod

• jednání PS4 ITI: 9.1.2018 v 10:00 hod

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/skolici-strediska---iti-hradec-pardubice---i--vyzva--232619/
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Podmínky výzvy:
• alokace z ERDF výzvy nositele/výzva ŘO: 6 442 280 Kč / 6 442 280 Kč

• režim podpory Nařízení 1407/2013 de-minimis

• datum ukončení realizace projektu: 19. 10. 2021 nerozhodne-li poskytovatel podpory
jinak.

• Výše poskytnuté dotace je v rozmezí 500 000 Kč – 5 000 000 Kč

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• dotace bude poskytována do max. výše 50 %



48

Oprávnění žadatelé:

• musí k datu podání žádosti být malý nebo střední podnik dle Přílohy č. 1
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 1014, kterým se v
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (dále též „Nařízení Komise (EU) č. 651/2014“)

• výzva uvádí další podmínky způsobilosti a všechny typy podporovaných
právních forem
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Podporované aktivity:

a) Výstavba nových školicích center
b) Rekonstrukce školicích center
c) Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické 

školicí pomůcky atd.
d) Pořízení vzdělávacích programů

Nepodporované aktivity:

a) Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení slouží jen 
částečně.

b) Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně.
c) Prostá obnova majetku.
d) Pořízení pozemků, budov.
e) Realizace vzdělávacích aktivit.
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Způsobilé výdaje:

• Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění 
staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace 
související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, 
ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)

• Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Poskytovatel bude v 
rámci pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen 
obvyklých na trhu. 
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Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data). Výdaje na 
pořízení jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný 
majetek splňuje následující podmínky:

• musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

• musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný),

• musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce 
podpory a evidovaná po dobu 5 let od data ukončená realizaci projektu,

• musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních 
podmínek

Časová způsobilost: ode dne přijatelnosti projektu - do  19. 10. 2021
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Další podmínky:

• Na každých 150 000 Kč požadované dotace v projektovém záměru musí 
projekt naplnit hodnotu indikátoru č. 50002 Nové kapacity pro školení a 
odborné vzdělávání MSP alespoň ve výši: 1.

• Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 
projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako 
příjemce).

• Po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího 
střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den 
se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 
50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut).

• Nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit 
zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví (příloha č. 1 část A). 
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Indikátory

a) povinné k výběru:

60000 Celkový počet účastníků

b) povinné k naplnění:

50002 Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP.
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PŘESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA PS4 ITI

• Nutné pro splnění kritérií Řídícího výboru ITI
• Nahlášení účasti a zaslání podkladů (nejlépe stručný powerpoint) na 

vsetecka@cirihk.cz
• Minimální požadavky na představení záměru:

• Nositel / žadatel + Partneři projektu
• Vazba na Strategii ITI Hradecko – pardubické aglomerace (opatření / 

podopatření) – popis vazby, jak přispěje k naplnění opatření/podopatření
• Vazba na OP PIK 

• Výzva (Aplikace, Inovace, Potenciál , Služby infra. , Školící střediska, 
Nemovitosti)

• Věcné zaměření (klíčové aktivity)
• Nástin rozpočtu
• Nástin harmonogramu
• Plánované indikátory 
• Odhad předložení do výzvy nositele ITI

mailto:vsetecka@cirihk.cz
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PŘESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA PS4 ITI

• Pro výzvy nositele vyhlašované v prosinci 2017 již možnost není. 
Projektový záměr je přesto možné předložit do výzvy nositele ITI a 
představit 2.-5.1. 2018 (bude upřesněno)  na zasedání PS4. Žadatel 
nesplní jedno z kritérií Řídícího výboru ITI a bude vyzván k doplnění a 
opětovnému předložení projektového záměru do následující PS4 a 
jednání Řídícího výboru ITI.

• Pro výzvy nositele ITI vyhlašované v květnu 2018 a dále je možnost 
představit projektový záměr na PS4 2.-5.1.2018 (bude upřesněno)



PORADENSTVÍ
(PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY)
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• Zatím nevyhlášena individuální národní výzva
• ITI plánuje výzvu nositele v květnu 2018
• K dispozici text programu podpory
• Zaměření: Poskytování základních poradenských služeb a služeb

prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle
platných právních předpisů

• Nelze: poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti
související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například
běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama

• Žadatel: provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské
inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech
ČR

• Příjemce poradenských služeb: MSP s historií do 3 let

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/06/text-programu-poradenstvi-4538.pdf
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


