Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Technologie
Výzva XII COVID–19
podpora výroby zdravotnických prostředků a nových technologií bezprostředně
souvisejících s přímým bojem proti COVID–19

Základní informace
Co je cílem programu Technologie COVID–19?
• Podpora zavádění produkce materiálů,
technologií a produktů z oblasti zdravotnických
prostředků a prostředků osobní ochrany
souvisejících s bojem proti COVID–19
a likvidace infekčního odpadu.

Způsobilé výdaje:
Dlouhodobý hmotný majetek
• Nákup strojů, zařízení a provozních souborů.
• Výdaje na instalaci technologií.
Způsobilé výdaje jsou
uznatelné od 1. 2. 2020 včetně.

Podporované aktivity:
• Pořízení nových technologických zařízení.
• Nákup nových strojů a vybavení.
• Výdaje na vybavení pro zahájení či rozšíření
výrobních kapacit.
Cílová skupina

Malé a střední
podniky

Forma podpory

Dotace

Výše podpory

250 tis. – 20 mil. Kč

Míra podpory

50 %

Zahájení příjmu žádostí

27. 4. 2020

Ukončení příjmu žádostí 29. 5. 2020
Alokace

300 mil. Kč

Způsobilými výdaji jsou náklady
na investice do hmotného majetku
na produkci materiálů, technologií a produktů
z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků
osobní ochrany nebo likvidaci infekčního odpadu
pro přímý boj proti dalšímu šíření
koronavirové infekce.

Příklady zdravotnických prostředků, jejichž
výroba je podpořena:
• plicní ventilátor
• elektrokardiogram
• zařízení připojené k respirátorům
• počítačový tomograf
• monitorovací středisko pro intenzivní péči
• diagnostické soupravy
• zdravotní dezinfekce
• ochranné štíty a brýle
• jednorázové zdravotnické roušky
• respirátory FFP2, FFP3 a chirurgické masky
Kompletní seznam podporovaných
zdravotnických prostředků naleznete
v příloze č. 3. Výzvy.
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Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
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Hledáte více
informací ?

