Operační program Podnikání a inovace

ROZVOJ

Tento program realizuje Prioritní osu 2 „Rozvoj firem“ Operačního programu Podnikání
a inovace 2007 – 2013.
Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky
zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, Nařízení Evropské komise č. 70/2001 ze dne 12. 1. 2001 o aplikaci článků 87 a
88 Smlouvy ES ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Nařízení Evropské komise č.
70/2001“) v platném znění1, je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3
Smlouvy o založení ES a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy
ES.

1.

Cíl programu

Cílem programu je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti (flexibility) malých
a středních podnikatelů (dále jen MSP) vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu
a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.
Podpora v rámci programu Rozvoj bude směřována do regionů se soustředěnou podporou
státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006, usnesením vlády č. 829/2006
a do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti definovaných metodikou pro výběr těchto
regionů, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto Programu.
Základní ustanovení
a)

Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO),
(www.mpo.cz).

b)

Zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu podnikání
a investic – CzechInvest, příspěvková organizace MPO, se sídlem Štěpánská 15,
120 00 Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org).

c)

Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které stanoví podrobnější
podmínky programu.

1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001,
pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj.
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2.

Podporované aktivity

2.1. Podporovanými aktivitami jsou:
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry,
či realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů.

3.

Příjemce dotace

MSP podle přílohy I Nařízení Evropské komise č. 70/2001 obsahující definici MSP.2

4.

Podmínky programu

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu:
a)

Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu
vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006 a usnesením vlády č. 829/2006
a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti uvedených ve výzvě. Žadatel
o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný
termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje Správce programu
v příslušné výzvě.

b)

Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho
předložení.

c)

Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména:
•

rovné příležitosti mezi muži a ženami,

•

udržitelný rozvoj.

4.2. Ostatní podmínky
a)

Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vydaného správcem programu (dále jen „Rozhodnutí“), jehož součástí jsou závazné
Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky“).

b)

Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené
k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou

2

Dle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních
podniků, OJ L 124, 20. 5. 2003, str. 36.
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v Podmínkách poskytnutí dotace a uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení
projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a
inovace (předpokládá se v roce 2020) v souladu čl. 90 nařízení Rady (ES) č.
1083/2006. O uzávěrce OP Podnikání a inovace budou všichni příjemci dotace
informováni.
c)

Příjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu tří let ode dne
ukončení projektu.

d)

Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud je k datu podání žádosti příjemcem
podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů
Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích,
Sdělení Komise č. 2004/C 244/02; neplatí pro malé podnikatele.

e)

Dotace je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení
etapy projektu za předpokladu splnění Podmínek.

f)

Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách.

4.3. Způsobilé výdaje
4.3.1. Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
•

musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset
s realizací projektu,

•

musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu,3

•

musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny
příjemcem dotace, není-li stanoveno jinak,

•

musí být doloženy průkaznými doklady, hrazeny dodavatelům, majetek nelze
pořizovat aktivací.

4.3.2. Způsobilými výdaji jsou:
•

Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů,
které nebyly předmětem odpisu.

•

Stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových
způsobilých výdajů).

3

Dnem přijatelnosti projektu se rozumí datum, kdy poskytovatel či příslušná agentura žadateli písemně
potvrdí, že splňuje podmínky přijatelnosti daného programu.
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•

Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentů, operativních nebo
patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, řídicí software
k pořizovaným strojům a zařízením, nepřesahující cenu obvyklou stanovenou
posudkem soudního znalce (posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší
než 6 měsíců.

•

Náklady na publicitu projektu.

Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách.
4.3.3. Způsobilými výdaji nejsou:
•

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,

•

náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu,

•

splátky půjček a úvěrů,

•

sankce a penále,

•

náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní
a správní poplatky.

4.4. Odvětvové vymezení
Podporované aktivity musí směřovat do následujících vymezených oblastí:
•

Zpracovatelského průmyslu a obchodu

•

Aktivity

průřezových

odvětví

(např.

biotechnologie,

nanotechnologie,

optoelektronika, atd.)
Projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených
v příloze č. 2 tohoto Programu nebudou podporovány.4 Dále nebude podporován průmysl
uhlí definovaný OKEČ CA 10, D 23. 15

5.

Forma a výše podpory

a)

Podpora je poskytována formou dotace.

b)

Dotace je

účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti

s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 1 - 20 mil. Kč,
maximálně však do výše míry způsobilých výdajů projektu stanovených regionální
mapou intenzity veřejné podpory.

4

Příloha I Smlouvy ES

5

Definice vychází z nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní pomoci uhelnému průmyslu.
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Dotace poskytovaná v režimu blokové výjimky se řídí Regionální mapou intenzity podpory
pro ČR na období let 2007-20136 a činí maximálně:

region NUTS II

malý
podnik

střední podnik

Střední Morava,
Severozápad, Střední
Čechy,

60 %

50 %

56 %

46 %

50 %

40 %

Moravskoslezsko
Severovýchod, Jihovýchod
Jihozápad
1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Jihozápad
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

6.

Výběr projektů

6.1. Výběrová kritéria
Výběrová kritéria včetně metodiky hodnocení stanoví výzva.
6.2. Způsob výběru projektů
Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených správcem programu.
O poskytnutí dotace rozhoduje Řídicí orgán OPPI (MPO) na základě usnesení vlády
č. 175/2006. Bližší podrobnosti stanoví výzva.

7.

Účast v dalších programech podpory

Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou
veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu dle článku 87 Smlouvy o založení ES.

8.

Doba trvání programu

Program je vyhlášen na období 2007 - 2013. Bude realizován prostřednictvím výzev, které
budou zveřejněny na internetové stránce správce programu (MPO) a agentury
6

State aid N 510/06.
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CzechInvest. Správce programu si vyhrazuje právo program pozastavit nebo předčasně
ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

9.

Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Způsob předložení žádosti a její náležitosti stanoví výzva.

10. Sankce za nedodržení podmínek programu
Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí
dotace.

11. Ostatní ustanovení
Na dotaci není právní nárok.
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Příloha č. 1 programu
Metodika pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností v programu Rozvoj
Program Rozvoj bude pro programovací období 2007 – 2013 vyhlášen v rámci prioritní osy
2 Rozvoj firem, resp. oblasti intervence 2.2 Podpora výrobních technologií a ICT
v podnicích, Operačního programu podnikání a inovace. Uvedená oblast intervence klade
mimo jiné důraz na přínos k snižování regionálních disparit prostřednictvím podpory
projektů s růstovým potenciálem v regionech strukturálně postižených a regionech s vyšší
nezaměstnaností. V návaznosti na zaměření oblasti intervence budou v programu Rozvoj
podporovány pouze projekty realizované ve vybraných regionech. Tato metodika proto
stanovuje postup při definování přijatelnosti regionů pro výzvy k předkládání žádostí do
programu Rozvoj
Vymezení podporovaných regionů
Projekty realizované v rámci programu musí být realizované v:
a)

regionech se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení
vlády č. 560/2006 a usnesením vlády č. 829/2006,

b)

v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu
s touto metodikou.

Rozhodující pro posouzení je místo realizace projektu, nikoliv sídlo příjemce.
Regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti jsou definovány nad rámec regionů se
soustředěnou podporou státu definovaných výše uvedenými usneseními vlády. Regiony
definované usneseními vlády jsou tedy podporované i v případě, že nesplní definici tzv.
regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti.
Způsob vymezení tzv. regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti
Region s vyšší mírou nezaměstnanosti je definován jako okres, kde míra nezaměstnanosti
za referenční období přesáhne referenční míru nezaměstnanosti v ČR. Referenční mírou
nezaměstnanosti je pro potřeby této metodiky průměrná míra nezaměstnanosti za
příslušné referenční období násobená stanoveným koeficientem. Koeficient je stanovován
pro každou výzvu Ministerstvem průmyslu a obchodu. Míra nezaměstnanosti je stanovena
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v procentech s přesností na dvě desetinná místa, při použití matematických pravidel pro
zaokrouhlování.
Překročením

referenční

míry

nezaměstnanosti

se

rozumí

situace,

kdy

míra

nezaměstnanosti vykazovaná za daný region alespoň o jednu setinu procenta překročí
hodnotu referenční míry nezaměstnanosti.
Základem pro stanovení průměrné míry nezaměstnanosti v

ČR, referenční míry

nezaměstnanosti i skutečné míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech jsou oficiální
údaje o míře nezaměstnanosti vykazované Ministerstvem práce a sociálních věcí za
uplynulá dvě pololetí následně:
Termín vyhlášení výzvy

Referenční období pro určení míry
nezaměstnanosti

I. čtvrtletí roku „n“

I. pololetí roku „n-1“ a II. pololetí roku „n-2“

II. čtvrtletí roku „n“

II. pololetí roku „n-1“ a I. pololetí roku „n-1“

III. čtvrtletí roku „n“

II. pololetí roku „n-1“ a I. pololetí roku „n-1“

IV.čtvrtletí roku „n“

I. pololetí roku „n“ a II. pololetí roku „n-1“

Dnem vyhlášení výzvy k předkládání žádostí se myslí den vyhlášení výzvy stanoveným
způsobem, nikoliv den, ve kterém je možné v rámci daného kola výzvy poprvé předložit
žádost o podporu.
Seznam podporovaných regionů
Seznam podporovaných regionů bude přílohou výzvy k předkládání žádostí o podporu,
text výzvy se na něj bude odkazovat. Seznam platí vždy pro danou výzvu. Seznam je
v souladu s touto metodikou aktualizován pro každou výzvu k předkládání žádostí
o podporu do programu Rozvoj.
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Příloha č. 2 programu
Příloha I Smlouvy o ES – výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených
v Příloze I Smlouvy o ES je z programu vyloučena
Číslo

Název zboží

nomenklatury
Kapitola 1

Živá zvířata

Kapitola 2

Maso a poživatelné droby

Kapitola 3

Ryby, korýši a měkkýši

Kapitola 4

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med

Kapitola 5
05.04
05.15

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá
zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Kapitola 6

Živé rostliny a květinářské produkty

Kapitola 7

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Kapitola 8

Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů

Kapitola 9

Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)

Kapitola 10

Obiloviny

Kapitola 11

Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, průmyslové
a léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kapitola 13
ex 13.03

Pektin

Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo
tavený drůbeží tuk
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla
a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované,
ale jinak neupravené
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15.13
15.17
Kapitola 16

Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Kapitola 17
17.01
17.02
17.03

Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním
medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované

17.05

nebo

barvené

cukry,

sirupy

a melasy

(včetně

vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou
cukru v jakémkoli poměru

Kapitola 18
18.01

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

18.02

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných částí
rostlin

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07

Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení
bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu

ex 22.08
ex 22.09

alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze
I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených
lihových

přípravků

(tzv.

koncentrované

extrakty)

pro

výboru

alkoholických nápojů
22.10
Kapitola 23

Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

Kapitola 24
24.01

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

Kapitola 45
45.01

Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach
umletý
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Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak
nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)

Kapitola 57
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované
57.01

nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně
trhaného materiálu)

(pozn.: týká se částečně OKEČ D 15, 17, 24 (biolíh), G 51.11, 51.17, 51.2, 51.3, 52.1,
52.2, 52.48 -velkoobchod, maloobchod).
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