25. března 2020

Nástroje podpory boje proti onemocnění
COVID-19
Rešerše nástrojů podpory

EIC ACCELERATOR (EVROPSKÁ INOVAČNÍ RADA)
Způsobilý žadatel:

malé a střední podniky, startupy

Alokace:

164 mil. EUR

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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PROGRAM CZECH RISE UP – CHYTRÁ OPATŘENÍ PROTI COVID-19
(V PŘÍPRAVĚ)

Program bude podporovat projekty nových řešení pro boj proti COVID-19 a to formou zafinancování 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:

podnikatelské subjekty (případně jiné instituce, včetně výzkumných organizací)

Alokace:

200 mil. Kč

Míra podpory:

dle jednotlivých výzev

Výše podpory:

až 5 mil. Kč (dle jednotlivých výzev)

Režim podpory:

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

Podporované aktivity:
1) 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) 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) Rychlé financování pro zcela nová inovativní řešení. Zjednodušená forma žádostí a rychlé poskytnutí
financování na vývoj a nasazení zcela nových řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů na
ekonomiku a společnost. Na rozdíl od financování ad 2 jde o vývoj zcela nových a dosud neexistujících
řešení, vzniklých například v rámci rise-up hackathonu a dalších aktivitách.
Cílem je napomoci vývoji technologií a především řešení vznikajících v rámci hackathonů a dalších především
aktivit platforem, které připravují nová řešení. Další financování může probíhat z veřejných i soukromých zdrojů.
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TECHNOLOGIE COVID 19 (OP PIK)
(V PŘÍPRAVĚ, VYHLÁŠENÍ 14. 4. 2020)

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.
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 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 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.

Spojujeme

+420 296 342 500

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

a podporujeme

info@czechinvest.org

www.czechinvest.org

3

