30. dubna 2020
Upozorňujeme, že vzhledem k mimořádné situaci se informace obsažené v
materiálu mohou dynamicky měnit. Materiál průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme.

Nástroje podpory boje proti onemocnění
COVID-19
Rešerše nástrojů podpory

PROGRAM CZECH RISE UP – CHYTRÁ OPATŘENÍ PROTI COVID-19 (ODKAZ)
Program bude podporovat projekty nových řešení pro boj proti COVID-19 a to formou financování nákladů
potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe (příkladem může být respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně, nový
plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku atd.). Nejedná se tedy o program podporující samotný výzkum a
vývoj, kde jsou aplikovatelné například programy TAČR či podpora ze strany MŠMT.
Tento program, financovaný ze státního rozpočtu, komplementárně doplní program “Technologie proti COVID”
financovaný ze zdrojů EU, který je zaměřen na pořizování strojů pro výrobu zdravotnických prostředků.
Způsobilý žadatel:

podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo výzkumná
organizace, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona č.
130/2002 Sb.

Alokace:

200 mil. Kč

Míra podpory:

aktivita A = 50 %
aktivita B = 70 %
aktivita C = 90 %

Výše podpory:

min. 500 tis. Kč
max. do výše podpory de minimis

Termín: od 2.4. 2020
Režim podpory:

de minimis
dočasný rámec EK pro veřejnou podporu pro projekty spojené s řešením COVID-19

Podporované aktivity:
1) Výroba ochranných prostředků proti COVID 19
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Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků a mzdové náklady zaměstnanců
ve výrobě těchto prostředků u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová
výroba ještě nebyla zahájena. Nebo u stávajících řešení, u nichž je nezbytné výrazné navýšení kapacity.
Cílem je usnadnit rozjezd výroby prostředků, výroba by následně měla být samofinancovatelná.
2) Využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19
do praxe
Rychlé financování pro technologická řešení. Zjednodušená forma žádostí a rychlé poskytnutí financování
zaměřené na finální dovyvinutí a škálování nových technologií a inovativních řešení, a to medicínských i
nemedicínských. Tedy na rychlou podporu již existujících technologií, které mohou být rychle nasazeny
na český trh, nebo technologií, které jsou v poslední fázi vývoje a mohou být rychle dokončeny.
3) Vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19
Rychlé poskytnutí financování pro zcela nová inovativní řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů
na ekonomiku a společnost. Na rozdíl od financování ad B jde o zcela nová a dosud neexistujících řešení.
Za způsobilé výdaje lze považovat zejména:
-

mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu),
náklady na materiál, vodu, energie,
náklady na nákup nezbytných služeb,
další náklady uvedené v žádosti o podporu

Cílem je zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně
bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit
výroby ochranných pomůcek nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek.

TECHNOLOGIE COVID 19 (OP PIK)
Program financovaný ze zdrojů EU, který je zaměřen na pořizování strojů pro výrobu zdravotnických prostředků.
Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem je produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti
zdravotnických prostředků, jako jsou např. ventilátory, osobní ochranné prostředky – masky, brýle, pláště,
bezpečnostní obleky apod. pro přímý boj proti dalšímu šíření coronavirové infekce prostřednictvím pořízení
nových technologických zařízení a vybavení.
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Způsobilý žadatel:

malé a střední podniky

Alokace:

300 mil. Kč

Míra podpory:

50 %

Výše podpory:

250 tis. Kč – 20 mil. Kč

Režim podpory:

dočasný rámec EK pro veřejnou podporu pro projekty spojené s řešením COVID-19

Územní dimenze:

Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Příjem žádostí:

od 27. 4. 2020 do 29. 5. 2020 (způsobilé náklady od 1. 2. 2020)

V případě žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně): Není kladen požadavek na historii společnosti, tj. žádost
o podporu může podat jak příjemce s víceletou historií, tak s nově vzniklým IČ z důvodu podpory na boj proti
COVID 19.
V případě žádosti o podporu 2,5 mil. – 20 mil. Kč: Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena
minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období a je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Rating bude hodnocen pouze u žádosti o
podporu na více jak 2 mil. Kč a zároveň u příjemců s minimální dobou dvou po sobě uzavřených účetních období.
Podporované aktivity:
•
•

produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní
ochrany
likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce

Způsobilé výdaje:
•
•

dlouhodobý hmotný majetek
výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů,
technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo
likvidace infekčního odpadu

DOVOZ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou harmonizované výrobky, jejichž dovoz a uvádění na trh podléhá
požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, tzn. mimo jiné musí být
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umístěno značení CE, uvedení tzv. oznámeného subjektu, který posoudil shodu daného výrobku s požadavky
nařízení, a vydáno Prohlášení o shodě.
Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové
nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly
by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené
orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po
omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.
Při dovozu OOP a zdravotnických prostředků jsou za současné situace následující postupy.

THE COUNTRY FOR THE FUTURE – PODPROGRAM 3 – INOVACE DO PRAXE (ODKAZ)
V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady
do řady společenských oblastí, včetně dopadů do průmyslové výroby a ostatního podnikání, je veřejná soutěž
tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a
středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti této či obdobné budoucí zdravotní
hrozbě, jejím následkům či prevenci. Podpořeny tedy mohou být projekty jednak v odvětví zdravotnické techniky
a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, přinášející nový nebo podstatně vylepšený výrobní
postup nebo poskytování specializovaných služeb, jednak projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na
zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření
nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem, zejména pak projekty zvyšující
míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným
výjimečným situacím.
Způsobilý žadatel:

malé a střední podniky

Míra podpory:

50 %
100 % (na náklady uznané v položkách „de minimis“)

Výše podpory:

max. 25 mil. Kč

Termíny:

příjem žádostí 3. 4. – 15. 5. 2020 (23:59)

Obsahem projektu mohou být:
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•
•

inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby,
organizační inovace.

Inovace postupů typicky představují instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např. automatické
zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy,
robotizace; nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty; počítačem podporovaný vývoj
produktu; efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu (produkce).
Organizační inovace v projektu může představovat například inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce
jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů (RFID), které je možné identifikovat prostřednictvím radiového
signálu/mikrovlnného signálu za účelem monitorování materiálů procházejících přes distribuční řetězce; GPS
navigační systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení (i mýtná brána a zařízení s ní související);
automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat; integrovaný informační systém
(softwarový balík/aplikace) umožňující řízení celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase.
Způsobilé výdaje:
•
•
•
•
•
•

náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
osobní náklady
náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence
od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v
důsledku provádění projektu
režijní náklady

Způsobilými náklady projektu mohou být i další náklady, které nejsou způsobilé dle výše uvedeného vymezení
položek podle článku 28 a 29 Nařízení GBER a poskytovatel je podpoří v režimu Nařízení de minimis. Náklady z
obou „de minimis“ položek souhrnně nesmí přesáhnout 50 % (tedy polovinu) z celkových plánovaných a
poskytovatelem schválených nákladů projektu.
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INOVAČNÍ VOUCHERY COVID (OP PIK)
Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou,
které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na
zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Způsobilý žadatel:

malé a střední podniky

Alokace:

50 mil. Kč

Míra podpory:

85 % (projekt do 498 823 Kč způsobilých výdajů)
50 % (projekt nad 498 823 Kč a do 1 999 999 Kč způsobilých výdajů)

Výše podpory:

50 000 Kč – 999 999 Kč

Režim podpory:

De minimis

Územní dimenze:

Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Příjem žádostí:

od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020

Podporované aktivity:
•

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření
znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a
středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.

Způsobilé výdaje:
•

Neinvestiční náklady - poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření,
diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových
systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru,
hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo
zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků,
služeb, metod, parametrů, apod., v souladu s cílem této Výzvy zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19.

EIC ACCELERATOR (EVROPSKÁ INOVAČNÍ RADA)
Způsobilý žadatel: malé a střední podniky, startupy
Alokace:164 mil. EUR
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Míra podpory:70 % způsobilých výdajů
Výše podpory:0,5 – 2,5 mil. EUR
Termíny:do 20. 3. 2020, 17:00,
Odkaz:EIC ACCELERATOR
Výzva není specificky tematicky zaměřená, projekty zaměřené na boj s koronavirem tedy budou hodnoceny
stejným způsobem jako ostatní žadatelé.
Fáze 1 – studie proveditelnosti (paušální dotace 50 000 EUR) – ukončena již v září 2019
Fáze 2 - pomůže rozvinout obchodní koncept a produkt, službu nebo proces připravený k uvedení na trh, který je
v souladu s růstovou strategií vaší společnosti. Činnosti mohou zahrnovat například vývoj produktů / služeb,
zkoušky, prototypování, ověřování, demonstrace a testování v reálných podmínkách. Pokud se činnost týká
především technologických inovací, je pro technologické inovace nebo ekvivalent pro netechnologické inovace
vyžadována úroveň technologické připravenosti (TRL) 6 nebo vyšší.
Další programy, projekty a připravovaná opatření na úrovni EU v oblasti výzkumu a vývoje v souvislosti
s onemocněním COVID-19 naleznete ve fact sheetu zde.
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