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Úvod
Datum vzniku způsobilých výdajů a forma potvrzení přijatelnosti:
A) v termínu od 7. 4. 2008 do 1. 8. 2008 formou písemného potvrzení předběžné
Registrační žádosti na základě oznámení o zahájení realizace projektu
žadatelem viz příloha č.1,
B) v termínu od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 formou potvrzení přijetí Registrační
žádosti.
Podpora poskytnutá prostřednictvím programu Prosperita v rámci této výzvy (režim
veřejné podpory) splňuje podmínky Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne
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24.10.2006 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční
podporu 1 , Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.12. 2006 o aplikaci článků
87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis 2 , 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.

Základní ustanovení
a) Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO),
(http://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 CzechInvest), (http://www.czechinvest.org/)

1.

Cíl výzvy

Prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro
průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci
nových

technologií

a konkurenceschopných

výrobků

a služeb.

V souvislosti

s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se Program dále
zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských
inkubátorů. Zvláštní pozornost věnuje program podpoře sítí Business Angels na
podporu vznikajících malých a středních podniků.

2.

Základní pojmy
•

Vědeckotechnický park (VTP) - je subjekt orientovaný do oblasti vědy,
technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, který funguje
v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými
ústavy, přičemž má dvě základní funkce – inovační a inkubační.

1

OL L 302, 1.11. 2006, str. 29 – 40.

2

OJ L 379, 28.12. 2006, p. 5–10.
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•

Centrum pro transfer technologií (CTT) - je subjekt, který ve spolupráci
s výzkumnými institucemi a vysokými školami poskytuje služby napomáhající
transferu technologií do firem jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni,
přičemž také zajišťuje potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu
a současně poskytuje odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany
duševního a průmyslového vlastnictví. Centrum pro transfer technologií
neprovozuje vlastní výzkumná pracoviště, neprovádí vlastní výzkum

ani

ověřovací výzkum transferovaných technologií. 3
•

Podnikatelský inkubátor (PI) - je prostředí převážně pro začínající inovativní
firmy, které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného
nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou
schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu.

•

Business Angels (BA) – subjekty disponující kapitálem, který jsou ochotny
investovat zpravidla do nově vznikajících inovačních firem s vysokým
potenciálem růstu.

•

Sítě Business Angels (BAN) – subjekty sdružující Business Angels za
účelem efektivnějšího přístupu k informacím a racionálnějšího investování
kapitálu Business Angels.

•

Inovační firmy – jsou zpravidla malé a střední firmy, přičemž jednou z jejich
hlavních činností je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie,
služby) do komerční zralosti a uvést jej na trh.

•

Malý a střední podnikatel (MSP) - je podnikatel splňující podmínky
stanovené Nařízením Evropské komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu malým a středním
podnikům, OJ L10/33 ze dne 13. ledna 2001, případně předpisem, které toto
nařízení nahradí.

3

Vymezení centra pro transfer technologií v tomto Programu je v souladu s definicí používanou
Evropskou komisí (viz např. výstupy z projektu Evropské komise „Improving institutions for the
transfer of technology from science to enterprises“: Technology transfer institutions in Europe
z ledna 2004 a Zpráva expertní skupiny EPG z července 2004 (EPG-DG/PC-04-28).
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3.

Podporované aktivity
a) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků
b) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií
c) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů
d) Zakládání a rozvoj sítí Business Angels – podpora činnosti sítí Business
Angels. Jedná se o subjekty, které budou zajišťovat vytváření sítí (networking)
investorů s firmami v ranné fázi vzniku (spin-off, start-up), které vzhledem ke
zvýšenému

riziku

v této

fázi

rozvoje

firmy obtížně

získávají

vhodné

financování pro své projekty. V rámci tohoto zařízení budou poskytovány také
služby typu databáze investorů, zpracované profily projektů výše uvedených
firem (listing projektů), poradenství při přípravě podnikatelských záměrů, apod.
Nejedná se o přímou podporu finančních investic jednotlivých investorů.
Podporovaná aktivita uvedená pod písmenem b) má doplňkový charakter k ostatním
výše zmíněným aktivitám, tj. k této aktivitě nelze podat samostatný projekt.

4.

Příjemce podpory

V rámci této výzvy je dotace poskytována Příjemci v režimu veřejné podpory.
Příjemcem podpory je právnická osoba ve smyslu § 18, odst. 2, písmen a), c),
a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato právnická
osoba bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku (pro aktivity
v čl. 3, bod a)) nebo centra pro transfer technologií (pro aktivity v čl. 3, bod b))
nebo podnikatelského inkubátoru (pro aktivity v čl. 3, bod c)), dle podmínek
Programu bude vést oddělenou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým
výdajům Projektu a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena
za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu
technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní
(high-tech) technologie. Pro aktivity uvedené v čl. 3, bod d) se výše uvedené
explicitní vymezení činnosti ve stanovách nevyžaduje.
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4.1. Příjemce podpory musí dále splňovat tato kritéria:
musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle
§ 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném
znění.
- musí být oprávněn k podnikání na území České republiky.
- musí mít ke dni podání registrační žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě
následující účetní období. Pokud žadatel podniká po kratší dobu, lze
požadovanou historii prokázat také prostřednictvím subjektu/ů, který/kteří
v žadateli uplatňuje/uplatňují rozhodující vliv. Podmínku dvou po sobě
následujících uzavřených účetních období lze považovat za splněnou
i v případě, kdy ve sledovaném období došlo u žadatele ke změně v subjektu
(transformaci), která naplňuje znaky uvedené v příloze č. 2;
- nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím 4 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
- nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců.

4.2. Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni
podání žádosti:
•

dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs,
povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku,

•

dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení,

•

soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo
nařídil exekuci jeho majetku,

4

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Fond
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR,
Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský
intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.
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•

je v likvidaci,

•

je 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.

5.

Podmínky programu

5.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu
a) Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m.
Prahy.
b) Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná
práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
c) Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho
předložení.
d) Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní priority, zejména:
•

rovné příležitosti mezi muži a ženami

•

udržitelný rozvoj

5.2. Ostatní podmínky
a) Finanční zdraví Žadatele vyjádřené ratingovým hodnocením zprostředkujícího
subjektu nesmí být nižší než C+. Pokud Žadatel k datu podání Registrační
žádosti vede účetnictví po dobu kratší než dvě po sobě následující účetní
období, bude rating zpracován z dvouletých finančních údajů za právnickou
osobu/y, která /které v Žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv.
U zahraničních
subjekt/subjekty,

subjektů
který/které

předloží

Žadatel

v Žadateli

rating

za

zahraniční

uplatňuje/uplatňují

dohromady

rozhodující vliv, provedený externí ratingovou agenturou, přičemž tento rating
musí být převeden na hodnotící stupnici dle Moody´s nebo Standard&Poors.
V případě, že bude prováděn u více právnických osob, které v Žadateli
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dohromady uplatňují rozhodující vliv, musí každá z těchto právnických osob
získat minimální požadované ratingové hodnocení.
b) 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“).
c) V případě projektů, u nichž je požadovaná podpora ze státního rozpočtu resp.
finanční spoluúčast státu na kofinancování vyšší než 100 milionů Kč, musí být
před vydáním Rozhodnutí o dotaci projekt schválen Ministerstvem financí ČR
podle zvláštního předpisu 5 .
d) Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace
určené

k financování

způsobilých

výdajů

vést

oddělenou

evidenci

a dokumentaci, stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu
deseti let ode dne ukončení Projektu, minimálně však do doby uplynutí tří let
od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace (předpokládá se
v roce 2020) v souladu s čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. O uzávěrce
Operačního programu Podnikání a inovace budou všichni Příjemci dotace
informováni.
e) Příjemce dotace je povinen po dobu 5 let ode dne ukončení projektu
vykonávat podpořenou aktivitu v regionu NUTS 2 a v tomto regionu rovněž po
stejnou dobu zachovat (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté dotace.
f) Finanční příspěvek Příjemce podpory musí dosáhnout výše alespoň 25 %
způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího
financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.
g) Dotace je vyplácena Příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po
ukončení etapy Projektu za předpokladu splnění Podmínek.
h) Příjemce podpory je po celou dobu realizace Projektu povinen umožnit přímý
přístup

pověřeným

zaměstnancům

Správce

programu

(MPO)

Zprostředkujícího subjektu (CzechInvestu) k provádění kontroly podle zákona
5

Vyhláška 560/2006 Sb, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve
znění pozdějších předpisů.
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č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Dále těmto zaměstnancům umožnit přímý
přístup za účelem kontroly dodržování podmínek Programu a účelového
využití prostředků z poskytnuté dotace, jakož i kontroly finanční situace
a účetnictví nebo daňové evidence Příjemce podpory, a to jak na místě
realizace projektu, tak ve svém sídle.
i)

6.

Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách.

Způsobilé výdaje

6.1. Podmínky způsobilých výdajů
•

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

•

musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu6,

•

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.

6.2. Přehled způsobilých výdajů
•

Dlouhodobý hmotný majetek

zejména ve formě pozemků, budov, strojů

a jiného zařízení (tj. pořízení majetku, včetně jeho technického zhodnocení),
a to zejména nákup a úprava pozemků, nákup staveb, novostavby, odstranění
staveb, rekonstrukce/modernizace staveb, inženýrská činnost ve výstavbě,
projektová dokumentace, sítě a komunikace, ostatní stroje a zařízení včetně
technického zhodnocení, hardware a sítě, přičemž se musí jednat o majetek
nový.
•

Dlouhodobý nehmotný majetek, zejména software, licence a know-how,
přičemž se musí jednat o majetek nový, musí být využíván výlučně
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v provozovně Příjemce podpory, musí se s ním nakládat jako s umořitelným
aktivem, musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek a musí být
zaevidován na straně aktiv podniku.
V případě podnikatelů, kteří nesplňují definiční znaky MSP, lze do způsobilých
výdajů zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na
projekt.
•

Provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení,
semináře, workshopy, mzdy 7 a související sociální a zdravotní pojistné, síťové
neskladovatelné dodávky apod.,

•

Náklady na publicitu projektu.

Přehled způsobilých výdajů pro jednotlivé podporované aktivity je součástí přílohy
č. 3.

6.3. Položky nezařaditelné mezi způsobilé výdaje
•

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH anebo si může nárokovat
vrácení DPH,

•

náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,

•

splátky půjček a úvěrů,

•

sankce a penále,

•

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

•

finanční leasing.

6

Datem přijatelnosti se rozumí datum, kdy poskytovatel či příslušná agentura Žadateli písemně
potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti daného Programu.

7

Pouze v rámci podporované aktivity uvedené v čl. 3, bod d).
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7.

Odvětvové vymezení

Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících
odvětví:
•

Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 4 této
Výzvy,

8.

•

zemědělství, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03),

•

průmysl uhlí (CZ-NACE B 05, C 19.1),

•

průmysl oceli (odvětví vymezená v Příloze č. 5 této výzvy8),

•

výroba syntetických vláken (odvětví vymezená v Příloze č. 5 této Výzvy),

•

stavba lodí (CZ-NACE C30.11).

Forma a výše podpory

a) Podpora je poskytována formou dotace v režimu veřejné podpory.
b) Dotace je určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním
Projektu. V případě Projektů obsahujících stavební práce může dotace činit 5 –
300 mil. Kč. V případě Projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit
1 – 30 mil. Kč.
c) Podpora se poskytuje maximálně ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů
stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory na léta 2007 – 2013 (viz
tabulka níže). Tato míra podpory platí i pro podporu de minimis, poskytnutou na
způsobilé výdaje Projektu. Dotaci, která je poskytována dle pravidla de minimis,
lze Příjemci poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu
s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou Příjemci za období tří
fiskálních let (tj. za období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace
poskytnuta, a dvěma předcházejícími fiskálními roky – viz bod 17 Nařízení
1998/2006, o podpoře de minimis) nepřesáhne částku 200.000 EUR.
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Dotace poskytovaná v režimu blokové výjimky a režimu de minimis se řídí regionální
mapou intenzity podpory a činí maximálně:

region NUTS II

malý podnik

střední podnik

velký podnik

60 %

50 %

40 %

56 %

46 %

36 %

50 %

40 %

30 %

Střední Morava,
Severozápad, Střední
Čechy,
Moravskoslezsko
Severovýchod, Jihovýchod
Jihozápad
1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Jihozápad
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

d) V případě dotace pro aktivity uvedené v čl. 3., bod c) může příjemce dotace
poskytnout cenově zvýhodněné služby inovačním podnikům využívajícím služeb
podnikatelského inkubátoru a splňujícím definici malého a středního podnikatele
formou:
1) Zvýhodněného nájmu. Výdaje na zvýhodněný pronájem plochy
inovačním firmám v podnikatelském inkubátoru mohou být uplatněny
po dobu 3 po sobě následujících let pro inovační firmu v inkubátoru.
Výše zvýhodněného nájmu bude stanovena z ceny obvyklé v daném
regionu.
2) Zvýhodněných služeb (např. služby poradců, expertů a studie,
poskytované externími konzultanty, semináře a workshopy, školení
a rekvalifikace),
3) Zvýhodněných síťových neskladovatelných dodávek (vysokorychlostní
připojení na internet apod.).
Zvýhodněný

nájem,

služby

a síťové

neskladovatelné

dodávky

budou

poskytovány v režimu de minimis. U každého konečného příjemce takto
poskytnuté podpory – inovačního podniku (MSP) využívajícího zvýhodněných
12/15

služeb a dodávek podnikatelského inkubátoru – nesmí takto poskytnutá podpora
spolu s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou za období tří
fiskálních let (tj. za období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace
poskytnuta, a dvěma předcházejícími fiskálními roky – viz bod 17 Nařízení
1998/2006, o podpoře de minimis) přesáhnout částku 200.000 EUR.
e) V případě dotace pro aktivity uvedené v čl. 3., bod d) je podpora poskytována
pouze v režimu de minimis.

9.

Výběrová kriteria

Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze č. 6 této výzvy.

10. Způsob výběru projektů
Výběr a hodnocení Projektů probíhá na základě kritérií stanovených Správcem
programu. Žádosti o poskytnutí podpory (včetně případných odborných posudků
vypracovaných externími a nezávislými hodnotiteli) předloží zprostředkující subjekt
hodnotitelské komisi s návrhem doporučení (včetně podmínek poskytnutí podpory)
nebo nedoporučení projektu k poskytnutí podpory. Komise posoudí naplnění
výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí podpory. O poskytnutí
dotace rozhoduje Správce programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož
součástí budou podmínky poskytnutí podpory.

11. 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, ani
podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
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12. Doba realizace projektu
Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2012. Dnem ukončení
projektu se rozumí datum úhrady posledního závazku dodavatelům 9 nebo datum
vydání kolaudačního souhlasu, rozhodné je datum, které nastane později.
Žádosti o platbu lze předkládat nejpozději do 31. 12. 2012 (týká se jak podání
žádosti,

tak

odstranění

nedostatků,

na

které

byl

Příjemce

upozorněn

Poskytovatelem).

13. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím
elektronického

účtu

(eAccount)

na

internetových

stránkách

http://www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání Žádosti o poskytnutí dotace je
nutný elektronický podpis. V období od 7. 4. 2008 do 1.8. 2008, tj. než bude zahájen
příjem Registračních žádostí bude možné podat Předběžnou registrační žádost (viz
formulář v příloze č. 1). Potvrzením této Předběžné registrační žádosti ze strany
CzechInvest bude stanoveno datum vzniku způsobilých nákladů. Podáním
Předběžné registrační žádosti není dotčena povinnost Žadatele podat Registrační
žádost.
1. krok: Žadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou Registrační
žádost. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti Registrační
žádosti včetně ekonomického hodnocení Žadatele agentura CzechInvest
informuje Žadatele o výsledku hodnocení. V případě předběžné přijatelnosti
projektu agentura CzechInvest Žadateli zasílá informaci o předběžné
přijatelnosti Projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů.
2. krok: Od 1.9. 2008, nejdříve však po potvrzení úspěšné registrace, podává Žadatel
elektronicky Plnou žádost. Plná žádost obsahuje podrobné informace
o Žadateli a Projektu.
Postup, jak vyplnit Registrační a Plnou žádost, včetně všech příloh těchto žádostí, je
součástí Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z programu Prosperita OPPI (viz
příloha č. 7).
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Dodavateli se zde rozumí i zaměstnanci v případě podpory de minimis na osobní náklady.
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14. Sankce za nedodržení podmínek
Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí
dotace.

15. Ostatní
Na poskytnutí dotace není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje Správce
programu.
Správce programu si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit
(např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).
Přílohy:
č. 1 – Předběžná registrační žádost
č. 2 – Změna (transformace) podniku
č. 3 – Přehled způsobilých výdajů pro jednotlivé podporované aktivity
č. 4 – Příloha I Smlouvy ES
č. 5 – Seznam vyloučených výrobků
č. 6 – Výběrová kritéria
č. 7 – Pokyny pro žadatele
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