
 

 

VI. Výzva Technologie OP PIK 

Program je určen výhradně pro začínající malé podnikatele, kterým pořízení moderních strojů a 

vybavení umožní další úspěšný rozvoj. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): podnikatelské záměry nových začínajících malých 

podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení 

a vybavení. 

Kdo může žádat (příjemci podpory): začínající podnikající fyzické nebo právnické osoby z oblasti 

zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu/velkoobchodu, přesný seznam viz 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2017/12/TECH_Vyzva-VI-_Priloha-c-1-_CZ-NACE-

podporovane.pdf; příjemce musí splňovat definici malého podniku vymezenou v Doporučení 

2003/361/ES. 

Příjem Žádostí o podporu: od 11. 12. 2017 do 12. 2. 2018 (10:00) 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): max. 45 % způsobilých výdajů; dotace na 

projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

 dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou 

evidenci), např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, profilovací linka, 

technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, nářadí, stříkací pistole, 3D měřící stroj, 

servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, apod. 

 dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný 

provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci 

předmětného projektu, např. MS Office, PDF Creator, CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně 

CRM, apod.  

 drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – 

tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného 

či nehmotného majetku. Náklady na jeho pořízení nesmí překročit 50 % celkových způsobilých 

výdajů. 

 

Veškeré informace najdete na https://www.agentura-api.org/programy-

podpory/technologie/technologie-vyzva-vi-zacinajici-podniky/  

Podrobný návod podání žádosti o podporu: Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2017/12/TECH_Výzva-VI._Příloha-č.4-_Pravidla-

pro-žadatele-a-příjemce-Zvláštní-č....pdf 

Pro bližší informace kontaktujte regionální kancelář agentury API v Brně, tel. 296 342 940, email: 

brno@agentura-api.org. 
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