Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Nízkouhlíkové technologie
Druhotné suroviny – Výzva V
podpora zavádění inovativních technologií v oblasti druhotných surovin

Základní informace
Co je hlavním cílem programu?
•• Podpora využívání efektivnějších
a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Způsobilé výdaje:
1. Dlouhodobý hmotný majetek

•• Pořízení inovativních technologií k získávání
druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další
využití v průmyslové výrobě.

•• Výdaje na pořízení strojů a zařízení využitelných
v průmyslové výrobě na zpracováni např.
použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu,
plastů, stavebních a demoličních odpadů,
vedlejších energetických produktů a jiných
výrobků s ukončenou životností.

•• Pořízení inovativních technologií k efektivnímu
získávání cenných druhotných surovin
z použitých výrobků.

•• Výdaje na pořízení strojů a zařízení, které budou
z použitých výrobků schopné získávat cenné
druhotné suroviny.

•• Zavádění inovativních technologií na výrobu
výrobků z druhotných surovin, včetně
náhrad primárních zdrojů druhotnými
surovinami.

•• Výdaje na pořízení strojů a zařízení na výrobu
výrobků z druhotných surovin.

Podporované aktivity:

Cílová skupina	Malé, střední a velké
podniky*
Forma podpory	Dotace (GBER čl. 14)
Výše podpory

1 mil. Kč – 70 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí

6. 1. 2020

Ukončení příjmu žádostí

28. 5. 2020

Alokace

500 mil. Kč, velké 		
podniky max. do 60 %
alokace

*Subjekty mohou být až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem

•• Nákup hardware nezbytného
k řádnému provozování.
nákup technologií
– výlučně jen v místě realizace projektu
– jedná se vždy o odepisovaný majetek
– uskutečněný nákup za tržních podmínek
od třetích osob nespřízněných s kupujícím
2. Dlouhodobý nehmotný majetek
•• Software pro provoz strojů a zařízení.
malý podnik

Míra podpory

velký podnik

GBER

střední podnik

GBER

45 %

35 %
GBER

25 %

Co chápeme pod pojmem druhotná surovina?
Kategorizace materiálů

1/
2/
3/
4/

Vedlejší produkty
Movitá věc vznikající jako nedílná součást
výroby, jejímž prvotním cílem však není
výroba či získání této věci.
Upravený odpad
Odpad, který přestal být odpadem poté,
co splnil podmínky a kritéria pro něj
za tímto účelem stanovena (tzv. neodpad).
Materiály získané z výrobků
Materiál podléhající zpětnému odběru
a dalších výrobků s ukončenou životností.
Nespotřebované vstupní suroviny
a materiály předávané k novému
využití
Suroviny k využití ve vlastní výrobě, nebo
jiným výrobcem či zpracovatelem.

Nepodporované aktivity
1. Komerční turistická zařízení jako hotely,
volnočasová zařízení, lázně, restaurace.
2. Výzkumné, vývojové projekty.
3. Výroba energie mimo vlastní spotřebu.

Pořizovaná technologie je ověřena
jako BAT technologie.
Ověřeno doložením dokumentu, výstupu
ze zjišťovacího řízení ověřeném odborně
způsobilou osobou dle zákona o integrované
prevenci č. 76/2002 Sb.2; nebo se jedná
o technologii disponující patentem.

Regionální kanceláře

Liberec

Ústí
nad Labem

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Hradec
Králové

Karlovy Vary
Pardubice

Praha

Ostrava

Plzeň

Olomouc

České
Budějovice

Zelená linka
+420 800 800 777

Jihlava
Brno

Zlín
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Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Hledáte více
informací ?

