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Monitoring dotačních příležitostí je rozesílán jednou za dva týdny, a to 

každé druhé pondělí. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností eNovation, s.r.o. 
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1. Operační program Praha – Konkurenceschopnost - Oblast 

podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, výzva 15 

 

Příjemcem mohou být malé a střední podniky, působící a zároveň realizující 

projekt v rámci podporovaných ekonomických činností CZ – NACE) 10,11,14 – 

18, 20-32, Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 16, 20.51, 25, 30.3, 30.4), 

43 Specializované stavební činnosti, 59 Činnosti v oblasti filmů a 

videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a 

hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek), 72 Výzkum a 

vývoj, 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, 75 Veterinární činnosti, 

86 Zdravotní péče. 

 

Příjem žádostí: 

Listinnou podobu projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně od 

5.2.2015 průběžně do 27.3.2015 do 14:00. 

Podporované aktivity: 

 zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; 

inovační aktivity směřující k novým technologiím, 

konkurenceschopných výrobkům a službám (inovace produktu);  

 zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT 

systémů pro vývoj výrobků a služeb (inovace procesu);   

Podmínky výzvy: 

 Dotace jsou poskytovány zejména na dloudobý hmotný a nehmotný 

majetek sloužící k výrobním účelům a naplňující výše uvedené 

podprované aktivity, zejména se jedná o: 

o rekonstrukce a modernizace objektů sloužících jako provozovna 

(vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického 

zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže)v 

případě, že je objekt v majetku žadatele; 

o nákup nemovitého majetku; 

o nákup strojů a zařízení; 

o nákup a instalace technologií; 

o pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, 

pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu 

(např.: know-how, patenty, licence); 

o marketing a propagace (náklady na propagační materiály a 

služby max. do 0,5 % celkových způsobilých výdajů projektu); 

o nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti). 

 Projekt musí být realizován na území hl. m. Prahy. 

Výše podpory: 

 Na výzvu je vyčleněno 50 000 000,- Kč. 
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 Podpořeny budou pouze projekty splňující znaky veřejné podpory, a to 

dle pravidla de minimis, tj. výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky 

avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů 

bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu. 

 

 

 

 

 

 


