Dne 23. 4. 2018 jsou pro vás připraveny tyto programy
v rámci hlídacího psa: Výzvy SF pro můj podnik 23. 04. 2018.
Uživatel: Martin Dítě
Organizace: GRANT ADVISOR spol. s r.o.

Otevřeno pro podávání žádostí
EK - Program Společenské výzvy
Výzva spojuje zdroje a znalosti v různých oblastech, technologiích a oborech, včetně sociálních a humanitních oborů. To bude
zahrnovat aktivity od výzkumu až po trh s novým zaměřením na činnosti související s inovacemi, jako jsou pilotní projekty,
demonstrace, testovací lůžka a podpora pro zadávání veřejných zakázek a přijetí na trh. Bude zahrnovat propojení s činnostemi
evropských inovačních partnerství.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 1.2.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
24. 04. 2018

OP PIK - PO 3 - Úspory energie (2. výzva - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu)
Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.
Podporována bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní
spotřebu podniku.
Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky.
Alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč
Minimální výše dotace: 300 000 Kč
Míra podpory projektu: max. 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik ZV.
Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci: max. 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký
podnik ZV.
Odpovědná osoba pro více informací.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

80%
100 000 000,00 Kč

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

21.12.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
30. 04. 2018
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OP PIK - PO 3 - Úspory energie (3. výzva)
Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.
Jeden ekonomický subjekt může podat až 15 žádostí o dotaci, v rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace.
Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti projektu.
Finanční kritéria:
Alokace výzvy: 6 000 000 000 Kč
Minimální dotace: 0,5 mil. Kč
Maximální dotace: 400 mil. Kč
Maximální dotace na Energetický posudek: 350 tis. Kč
Míra podpory: max. 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký podnik ZV.
Míra podpory na Energetický posudek a projektovou dokumentaci: 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký
podnik ZV.
Forma podpory: dotace ex-post
Způsobilé výdaje:
Dlouhodobý hmotný majetek (včetně nákupu energeticky úspornějších strojů v případě náhrady kus za kus).
Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku).
Energetický posudek.
Typické příklady:
Zateplení.
Výměna oken.
Modernizace osvětlení.
Výměna strojů.
Odpovědná osoba pro více informací.

Maximální % dotace:
Maximální dotace:

50%
400 000 000,00 Kč

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

02.11.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
30. 04. 2018

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE - PO 4 - Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (4.
výzva)
V PO 4 je podporována implementace regionálních rozvojových politik a programů v oblasti ochrany a rozvoje přírodního a kulturního
dědictví, eko-inovací a zvyšování efektivity využívání zdrojů. Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní nebo soukromé neziskové
subjekty.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

85%
Neuvedeno

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

16.04.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
22. 06. 2018

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE - PO 3 - Nízkouhlíkové hospodářství (4. výzva)
V PO 3 je podporována implementace regionálních rozvojových politik a programů zaměřených na přechod na nízkouhlíkové
hospodářství. Žadateli mohou být veřejné, veřejnoprávní nebo soukromé neziskové subjekty.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

85%
Neuvedeno

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

16.04.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
22. 06. 2018
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KÚ Jihomoravský - Individuální dotace (tzv. mimořádné dotace ad hoc)
Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace
ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů,
které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

100%
Neuvedeno

Poslední změna:

18.04.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
31. 10. 2018

EK - Program Šíření excelence a rozšiřování účasti
Očekává se, že aktivity v rámci této části přispějí k realizaci výzkumného a inovačního potenciálu ve všech částech Evropy, a to
podporou vytváření středisek excelence, posílení městského přechodu k udržitelnosti v celé Evropě, přinášení kvalitních lidských
zdrojů institucím pro provádění strukturálních změn a dále podporovat činnosti v oblasti vytváření sítí pro trvalou excelenci.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 2.2.218

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
15. 11. 2018

EK - VÝZVA PRO PODPORU ZMĚNY EVROPSKÉHO PRŮMYSLU
Cílem této výzvy je přeměnit evropský průmysl prostřednictvím integrace digitalizace a dalších podporujících technologií a dosáhnout
globálního vedoucího postavení v průmyslu. Úspěch se projeví v globálním průmyslovém vedení, zejména ve výrobě a příležitostech k
reindustrializaci.
Výzva zahrnuje:
samotný výrobní proces, od vynikající výroby až po větší spolehlivost, přesnost a trvanlivost, ze zlepšování energetické
účinnosti a opětovného použití materiálů či rekonstrukce až po rozvoj dovedností a nové způsoby interakce mezi člověkem a
strojem,
rozvoj vznikajících a potenciálně ničivých biotechnologií,
rozvoj lékařských technologií pro diagnostiku a léčbu.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 6.4.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
21. 02. 2019

OP PIK - PO 1 - Služby infrastruktury - ITI Brno (1. výzva)
Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků,
podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být
vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury, např. výzkumné organizace, vysoké školy, municipality, obce, kraje, malé, střední a
velké podniky v rámci ITI Brno.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

75%
150 000 000,00 Kč

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

11.04.2018 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
30. 03. 2019
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EK - BEZPEČNOST
Tato výzva se zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti vytváření společností odolných vůči katastrofám, boje proti zločinu a
terorismu a zlepšení hraniční a vnější bezpečnosti.
Pokud se na téma vztahují podmínky způsobilosti a přípustnosti, které vyžadují aktivní zapojení konkrétních subjektů (např. "3 orgány
činné v trestním řízení (LEA) z alespoň 3 různých zemí EU nebo přidružených zemí"), znamená to, že tyto subjekty musí být účastníky
přímo zapojeni do plnění úkolů uvedených v grantu. Pokud se odkazuje na "praktiky", text odkazuje na někoho, kdo je kvalifikovaný
nebo registrovaný k výkonu určitého povolání, povolání v oblasti bezpečnosti nebo civilní ochrany. Žadatelé by měli jasně určit, kteří
členové konsorcia považují za "praktiky" v konkrétním kontextu svého návrhu, a zahrnout jasný popis jejich příslušné role a přidané
hodnoty do praxe v části 4.3 části návrhu B4-6.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 20.2.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
23. 08. 2019

EK - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Sdělení o posílení evropského systému odolnosti proti kybernetickému provozu a podpoře konkurenceschopného a inovačního
odvětví kyberneticko-bezpečnostní bezpečnosti [[Brusel, 5.7.2016 KOM (2016) 410 v konečném znění]] vymezilo hlavní související
výzvy a několik strategických iniciativ, které je mají řešit. V červenci 2016 bylo zřízeno smluvní partnerství veřejného a soukromého
sektoru v oblasti cybersecurity, jehož cílem je vybudovat důvěru mezi členskými státy a průmyslem prostřednictvím podpory
spolupráce v počátečních fázích výzkumného a inovačního procesu a pomoci sladit poptávku a nabídku. Jednalo se o důležitý
prostředek konzultací, který poskytuje vstupy pro H2020 WP2018-2020, a usnadní zapojení koncových uživatelů do sektorů, které
jsou důležitými příjemci a zákazníky řešení cybersecurity (např. Energie, doprava, zdraví, finance), s cílem definovat a poskytovat k
odvětvím jejich specifické požadavky na digitální zabezpečení, soukromí a ochranu údajů.
Níže uvedená témata, která patří tomuto volání z oblasti počítačové bezpečnosti, jsou součástí příspěvku Komise k cPPP v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Přispívají také k oblasti zaměřené na téma "Zvyšování účinnosti bezpečnostní unie".
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 16.2.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
19. 11. 2019

ČMZRB - Program Úspory energie
Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských záměrů podnikatelů v oblasti energetických úspor.
Žadatelí jsou podnikatelé z vybraných podporovaných CZ-NACE.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

27.09.2017 - Vyhlášení výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
15. 09. 2020

OP PIK - PO 3 - Úspory energie - Úvěry (1. výzva)
Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce
rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie ve výrobních
procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

11.10.2017 - Vyhlášení nové výzvy - celková aktualizace.

Otevřený
15. 09. 2020
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EK - Výzkumný fond pro uhlí a ocel
Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) poskytuje finanční prostředky na vysoce kvalitní výzkumné projekty, které podporují
konkurenceschopnost evropského průmyslu uhlí a oceli. Program zahrnuje hlavní výrobní procesy, nové výrobky a aplikace, kontrolu
kvality, využití a přeměnu zdrojů, bezpečnost práce, ochranu ŽP snížením emisí z využívání uhlí a výroby oceli.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 29.1.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
31. 12. 2020

EK - Program azyl, migrace a integrační fond
Program podporuje efektivní řízení migračního toku, rozvoj a implementaci azylu a imigrační politiky. Zaměřuje se na čtyři cíle, a to:
posílit a rozvíjet všechny aspekty společného evropského azylového systému,
podporovat legální migraci do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami a podporovat účinnou
integraci státních příslušníků třetích zemí,
posílit spravedlivé a účinné strategie návratu v členských státech, které přispívají k boji proti nedovolenému přistěhovalectví,
s důrazem na udržitelnost návratu a účinné zpětné převzetí v zemích původu a tranzitu,
zvýšit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm nejvíce postiženým migračními a azylovými
toky.

Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 29.1.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
31. 12. 2020

EK - Program Evropský statistický program
Eurostat uděluje granty pomocí prostředků pocházejících z Evropského statistického programu (ESP) a z jiných programů EU.
Rozpočet ESP na granty činí 20,5 milionů EUR pro rok 2017 a 26,9 milionů EUR pro rok 2018.
Většinu grantů poskytuje Eurostat bez výzvy k předkládání návrhů přímo národním statistickým úřadům a dalším vnitrostátním
orgánům odpovědným za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky. Aktuální seznam těchto subjektů je k dispozici na internetových
stránkách Eurostatu.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový zázanam 29.1.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
31. 12. 2020

EK - Program pro zdraví III
Program je základním nástrojem Evropské komise pro implementaci EU Strategie Zdraví. Výroční plány programu nastavili prioritní
oblasti a kritéria rozvoje. Celkový rozpočet programu je 449,4 milionu eur. Program má 4 předměty zájmu, a to:
zlepšení zdraví, prevence nemocí a podpora vhodného prostředí pro zdraví životní styl pro zohlednění zásady "zdraví ve
všech oblastech",
ochrana občanů Evropské unie před přeshraničními nemocemi,
přispět k inovativním, efektivním a udržitelným zdravotním systémům,
ulehčit přístup k lepší a bezpečnější zdravotní péči.

Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 29.1.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Otevřený
31. 12. 2020
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MPSV ČR - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Výzva podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání
obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech a také interními lektory příjemce.
Oprávněnými žadateli mohou být zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, fyzické osoby OSVČ a nestátní neziskové
organizace.
Dotace je v režimu podpory de minimis nebo blokové výjimky.
Výše dotace činí v případě de minimis 85 % nákladů na externí vzdělávací agenturu, 230 Kč/h v případě interního lektora. Za každou
hodinu vzdělávání pak získá příjemce dotace (vyjma OSVČ) 198 Kč jako refundaci mzdy školeného zaměstnance.
Vzdělávání může být realizováno až do srpna 2020.
Více informací s nabídkou zpracování žádosti naleznete zde.

Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
6 000 000,00 Kč

Poslední změna:

21.02.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Kontinuální
Neuvedeno

Visegrádský fond - Standardní granty
Cílem výzvy je podpořit rozvoj demokracie a občanské společnosti v zemích Východního partnerství prostřednictvím střednědobých
projektů. O poskytnutí grantu mohou žádat fyzické a právnické osoby ze zemí V4 a Východního partnerství.
Dotace může být poskytnuta na projekty zaměřené na podporu reformních procesů, politické a hospodářské integrace s EU,
posilování institucionální kapacity, budování občanské společnosti a podporu transformace zemí Východního partnerství.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

100%
Neuvedeno

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Poslední změna:

17.04.2018 - Změna podmínek výzvy - termín uzávěrky

Kontinuální
Neuvedeno

Očekávaná uzávěrka příjmu žádostí
OP PIK - PO 3 - Obnovitelné zdroje energie (4. výzva)
Výzva je zaměřena na vybudování a rekonstrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a
kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

05.03.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
28. 09. 2018
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OP Podnikání a inovace - NEMOVITOSTI
Program se soustředí na podporu modernizace podnikatelských nemovitostí - rekonstrukce objektu a revitalizace ploch pro vlastní
podnikání.
Výše dotace činí 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky.
Mezi způsobilé náklady patří například:
rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby
inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budov
technická zařízení budov
projektová a inženýrská činnost.
Místo realizace musí být mimo území hl. města Prahy. V případě realizace rekonstrukce objektu musí být podlahová plocha min. 500
m2 po realizaci projektu; investor musí do rekonstrukce investovat více, než je současná hodnota nemovitosti (oceněná dle
znaleckého posudku ne staršího 6 měsíců).
Žadateli jsou malé a střední podnikatelské subjekty v rámci vybraných podporovaných ekonomických činností.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

45%
Neuvedeno

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
30. 11. 2018

Poslední změna:

06.06.2014 - Změna podmínek výzvy - vloženy informace o programovacím období 2014-2020.

OP PIK - PO 3 - Úspory energie (2. výzva - energeticky efektivní budovy)
Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude výstavba nových energeticky
efektivních budov, nástaveb a přístaveb. Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

05.03.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
31. 12. 2018

OP PIK - PO 3 - Úspory energie (4. výzva)
Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

05.03.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
31. 12. 2018

EK - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INOVAČNÍ TRÉNINGOVÉ SÍTĚ
Sítě inovačních školení (ITN) mají za cíl vyškolení nové generace tvůrčích, podnikatelských a inovačních výzkumníků v raném stadiu,
schopných čelit současným i budoucím výzvám a převést znalosti a myšlenky na produkty a služby pro hospodářský a společenský
prospěch.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

Nový záznam 20.2.2018

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
15. 01. 2019
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OP Zaměstnanost - PO 1 - IP 2 (69. výzva - Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR - mimo hl. m.
Prahu)
Výzva podporuje vybudování a provoz mikrojeslí, vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích. Žadateli jsou obce, příspěvkové
organizace obcí a NNO.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

06.03.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
31. 01. 2019

OP Zaměstnanost - PO 1 - IP 2 (56. výzva - Podpora podnikání mimo Prahu)
Výzva podporuje rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění
pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

06.03.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
31. 07. 2019

OP Zaměstnanost - PO 1 - IP 3 - Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám SC 1.3.1 (72. výzva - Vzdělávání zaměstnanců)
Cílem výzvy je další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Žadatelem jsou podnikatelské subjekty, NNO,
státní podniky a instituce sdružující více subjektů.
Maximální % dotace:
Maximální dotace:

Neuvedeno
Neuvedeno

Poslední změna:

06.03.2018 - Aktualizace záznamu.

Status:
Uzávěrka příjmu žádostí:

Očekávaný
31. 12. 2019
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