Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Program podpory Nízkouhlíkové technologie
I. Výzva – podporovaná aktivita – Druhotné suroviny
7. března 2016 byla po dlouhém čekání zveřejněna I. Výzva programu podpory Nízkouhlíkové
technologie v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příjem
Žádostí začíná 1. 4. 2016, Žádosti se budou podávat jednokolově. Alokace výzvy je 260 000 000,- Kč,
podporované aktivity Druhotné suroviny je 100 000 000,- Kč. Oficiální datum ukončení příjmu
Žádostí je 31. 7. 2016.
Bližší informace:
Příjemce:
Podporovaná aktivita:
c) Druhotné suroviny

Výše dotace:
% dotace:

Příjem žádostí

Malý střední a velký podnik
zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné
pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů,
pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších
energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých
výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které
jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny),
zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků
vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů
druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.
minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč.
Pro aktivitu b) Akumulace energie
a) Malý podnik až do výše 45 % ZV.
b) Střední podnik až do výše 35 % ZV.
c)Velký podnik až do výše 25 % ZV.
1.4.2016 – 31.7. 2016

Druhotnou surovinou se rozumí následující kategorie materiálů:
o Vedlejší produkty (movitá věc vznikající jako nedílná součást výroby, jejímž prvotním cílem však
není výroba či získání této věci);
o Upravený odpad, který přestal být odpadem poté, co splnil podmínky a kritéria pro něj za tímto
účelem stanovena (tzv. neodpad);
o Materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, příp. dalších výrobků využitelných
pro další zpracování;
o Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití (ať už pro využití ve
vlastní výrobě, nebo jiným výrobcem či zpracovatelem).

Způsobilé výdaje:
Stroje a zařízení, Inženýrské sítě, Inženýrská činnost, Stavby, Projektová dokumentace, Studie
proveditelnosti.
Způsobilé výdaje jsou náklady na investici do hmotného a nehmotného majetku.

Podmínky Výzvy:
 Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu dle podmínek
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v tomto místě rovněž po dobu 5 let od poslední přijaté
platby na účet příjemce zachovat (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté podpory.

Všeobecnými podmínkami jsou tyto:
 Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti)
 Financování ex-post na konci etap nebo na konci realizace projektu
 Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období (rozvaha + výkaz zisku a ztráty)
 Nebudou podporovány projekty směřující do cestovního ruchu, zemědělství, rybářství atd.

Předmětem nabídky Brain Logistics, s.r.o. je:
 zpracování plné žádosti o dotaci v rámci programu OPPIK
 podotační managament (zahrnující zpracování průběžných, monitorovacích a závěrečných
zpráv, žádostí o platbu, podporu při kontrolách příslušných orgánů, atd.)
 průběžný monitoring dalších potenciálních příležitostí získání veřejné podpory
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