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Aktuálně platné od: 1.5.2011

Základní ustanovení
Poskytovatelem dotace je Řídicí orgán OPPI - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále
jen MPO), (www.mpo.cz)
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).

Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím této Výzvy programu Školicí střediska je
v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
se společným trhem (dále jen „Nařízení Komise č. 800/2008“)2, respektive s Nařízením
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na
podporu de minimis3, a může být proto 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 Výzvy

Tato výzva k předkládání projektů do programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit
budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských
subjektů a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho organizaci a pro řízení
personálních činností a dalších aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských
zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání.

2.

Podporované aktivity

Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich
vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty.

2

Úřední věstník L 214, 9.8.2008, str. 3-47

3

Úřední věstník EU, L 379, 28. 12. 2006, str. 5-10
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3.

Příjemce podpory

3.1. Příjemcem podpory může být:
1)

Právnická nebo fyzická osoba vymezená dle § 2, odst. 2 písm. a), b) a c)

Obchodního zákoníku, která má
•

minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání
registrační žádosti a

•

živnostenské oprávnění odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE4,
přičemž činnost dle podporovaného CZ-NACE/ aktivně vykonává a

•

zabezpečuje projektem v tomto programu vzdělávání primárně pro zaměstnance
v podporovaných oborech (podle CZ-NACE).

nebo
2)

Právnická nebo fyzická osoba, která má
•

živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.),
a má

•

minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání
registrační žádosti, po jejichž trvání zároveň může doložit aktivní podnikatelskou
činnost dle živnostenského oprávnění odpovídajícímu CZ-NACE 85.59 (ostatní
vzdělávání j. n.)

•

zabezpečuje

vzdělávání

pro

zaměstnance

podnikatelů

s živnostenským

oprávněním v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE
nebo
3)

Obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení, které
•

zabezpečují vzdělávání pro zaměstnance podnikatelů s živnostenským oprávněním
v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE a

•

mají minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání
registrační žádosti a

•
4

mají živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.).

Viz příloha č. 3. Kategorie podporovaných CZ-NACE
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nebo
4)

Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová, odvětvová nebo

profesní komory, které
•

jsou zřízené dle Obchodního zákoníku nebo dle jiného právního předpisu

•

zabezpečují vzdělávání pro zaměstnance svých členů majících živnostenské
oprávnění odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE a

•

mají minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání
registrační žádosti.

•

5)

mají živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.).

Právnická osoba, která nemůže doložit minimálně 2 uzavřená účetní období

bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti, může být příjemcem
dotace, pokud:
•

je v nadpolovičním vlastnictví subjektu, který může doložit minimálně 2 uzavřená
účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti, přičemž
se může jednat i o zahraniční subjekt a

•

má živnostenské oprávnění odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE
(viz. příloha č. 3 Výzvy) nebo CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j.n.)
a zabezpečuje vzdělávání pro zaměstnance podniků s živnostenským oprávněním
v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE (viz. příloha č. 3
Výzvy)

Příjemce podpory je povinen se zavázat, že více než polovina využívané kapacity
předmětu projektu bude sloužit ke školení zaměstnanců subjektů z podporovaných
ekonomických oblastí činností5 (viz. příloha č. 3) a v případě kontroly toto prokázat.
Příjemcem podpory nesmí být vzdělávací instituce působící v systému formálního
vzdělávání (veřejná vysoká škola, střední škola, střední odborné učiliště apod.).

5

Nesmí být však školeni zaměstnanci z oblastí viz. bod 7 Výzvy a přílohy č. 1 a 2 Výzvy.
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3.2. Příjemci podpory musí splňovat tato kritéria:
•

nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím6 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;

•

příjemce dotace – podnikatelský subjekt nebo NNO -

musí mít ke dni podání

žádosti účetně uzavřena minimálně dvě po sobě jdoucí zdaňovací období
bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti (neplatí pro příjemce
dle bodu 3.1 - 5),
•

příjemce dotace – nepodnikatelský subjekt - musí prokázat zajištění finančních
prostředků na spolufinancování projektu;

•

nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců;

•

musí

při

podání

plné

žádosti

jednoznačně

prokázat

vlastnická

práva

k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, výpisem z katastru
nemovitostí a snímkem katastrální mapy,
nebo
•

musí při podání plné žádosti předložit kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě
budoucí kupní k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován

nebo
•

musí při podání plné žádosti předložit nájemní smlouvu na dobu určitou nebo
dodatek k existující nájemní smlouvě, k prostorám určeným pro budoucí školicí
středisko, minimálně na dobu, po kterou je příjemce dotace vázán podmínkou
zachovat

účel

a povinnosti

vzdělávacího

z této

smlouvy

zařízení,

včetně

vyplývajících

na

ustanovení
případného

o převodu
nového

práv

majitele

nemovitosti;

6

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo
financí jako právní nástupce Fondu 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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•

v případě podnikatelského subjektu/příjemce dotace musí být oprávněn k podnikání
na území České republiky a současně musí být dle svého čestného prohlášení
registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125, odst. (1)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.finanční zdraví žadatele
vyjádřené ratingovým hodnocením (stanovuje zprostředkující subjekt na základě
vyplněného finančního výkazu při podání registrační žádosti) nesmí být nižší než
C+.

3.3. Příjemcem podpory nemůže být subjekt, 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;

•

je v likvidaci;

•

je podnikem v obtížích (dle Sdělení Komise 2004/C 244/02 a Nařízení Komise (ES)
č. 800/2008)7

•

má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků
vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je
protiprávní a neslučitelná se společným trhem;

•

je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení Komise
(ES) č. 800/2008, poskytnuté před méně než 3 roky před datem podání žádosti
o podporu.

7

Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky:

a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě
více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než
poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto
kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v obtížích pouze
tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci písm. c).
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4.

Podmínky přijatelnosti projektu

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu:
a) projekt musí být realizován na území ČR, mimo území hl.m.Prahy;
b) nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy zejména princip
rovných příležitostí a udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí.

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 v Podmínkách poskytnutí dotace;
c) podklady vztahující se k realizaci projektu je příjemce dotace povinen uchovávat po
dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let
ode dne uzávěrky OPPI. O datu uzávěrky budou všichni příjemci informováni;
d) dotace je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení
etapy projektu za předpokladu splnění Podmínek;
e) příjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví a zachovat v místě realizace
projektu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně
z poskytnuté podpory po dobu pěti let (u malých a středních podniků tří let), ode
dne skutečného ukončení realizace projektu. Tato podmínka je rovněž zachována,
pokud dojde k obměně (minimálně ve stejném rozsahu) majetku pořízeného zcela
nebo částečně z poskytnuté dotace;
f) příjemce dotace je povinen zabezpečit, že účel projektu bude zachován po dobu
nejméně 5 let (u malých a středních podniků 3 roky) od data skutečného ukončení
jeho realizace;
g) příjemce podpory musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let (u MSP
3 roků) od data ukončení realizace projektu používat majetek pořízený s účastí
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dotace, který má ve svém vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým
činnostem.
h) V případě, že se podpora vypočítává na základě hmotných nebo nehmotných
investičních nákladů nebo na základě pořizovacích nákladů spojených s převzetím,
musí finanční příspěvek příjemce podpory dosáhnout výše alespoň 25 %
způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího
financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu;
i) příjemce dotace je po celou dobu realizace projektu povinen umožnit přímý přístup
pověřeným

zaměstnancům

Řídicího

orgánu

a zprostředkujícího

subjektu

k provádění kontrol;
j) v případě, že projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), má
nárok na bonifikaci v rámci výběrových kritérií ve výši 10 % (v návaznosti na
usnesení vlády ČR č. 883 ze dne 13. srpna 2007). Žadatel tuto skutečnost uvede
nejpozději při podání plné žádosti a doloží potvrzením města (nositele IPRM), že
projekt je součástí a v souladu s IPRM.
k) Projekt musí splňovat tzv. motivační účinek dle čl. 8 Nařízení Komise č. 800/2008.
Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách.

4.3. Způsobilé výdaje8
4.3.1. Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
a) musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset
s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup
projektu; Na majetku podpořeném z tohoto programu není možné provozovat
výrobní aktivity,
b) musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu9,
c) musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny
příjemcem podpory;

8

Blíže viz Metodika / pravidla způsobilých výdajů.

9

Datem přijatelnosti projektu se rozumí den, kdy poskytovatel podpory či zprostředkující subjekt žadateli
písemně potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti tohoto programu. (tj. schválení registrační
žádosti).
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d) musí být doloženy průkaznými doklady, musí být uhrazeny dodavatelům, přitom
majetek nelze pořizovat aktivací.

4.3.2. Způsobilými výdaji jsou:
•

dlouhodobý hmotný majetek – nákup pozemků (max. do výše 10 % celkových
skutečných způsobilých investičních výdajů) či úprava pozemků, nákup,
rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské
sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická
zařízení a zařizovací předměty staveb, případně projektová dokumentace,
školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání
a další způsobilé výdaje spojené s uvedením strojů a zařízení určených pro
vzdělávání do provozu;

•

dlouhodobý hmotný majetek, s výjimkou pozemků a budov, musí být nový (tedy
takový, který ještě nebyl odpisovaný),

•

dlouhodobý nehmotný majetek - školicí programy, software a data a další
- musí být používán výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální
podpory,
- musí se jednat o odepisovatelná aktiva,
- musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku/majetku
příjemce podpory, který obdržel veřejnou podporu, a to po dobu nejméně
5 let, v případě MSP 3 let,
- musí být pořízen od třetí strany za tržních podmínek, aniž by byl nabyvatel
schopen vykonávat nad prodávajícím kontrolu ve smyslu článku 3 Nařízení
Rady (ES) č. 139/200410, či naopak
- musí se jednat o majetek nový,
- u MSP lze zohlednit všechny náklady investic do nehmotného majetku,
u velkých podniků jsou takové náklady způsobilé pouze do hranice 50 %
celkových způsobilých investičních výdajů na projekt,

10

Úřední věstník EU L 24, 29. 1. 2004, s. 1.
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U všech projektů v rámci této výzvy je mimo jiné nutné dodržet podmínky platné pro investiční
podporu uvedené v čl. 12 Nařízení Komise č. 800/2008.

4.3.3. Způsobilými výdaji nejsou:
•

Výdaje na nákup nemovitostí (pozemků a budov) od ekonomicky nebo
personálně spjaté osoby, pokud poskytovatel dotace nerozhodne jinak.
Ekonomicky nebo personálně spjaté osoby jsou osoby, kdy se jedna osoba
podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhé osoby nebo
pokud se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo nebo nepřímo podílejí na
vedení, kontrole nebo jmění obou osob anebo fyzické osoby blízké (§ 116 Zák.
č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Účastí na
kontrole nebo jmění se rozumí vlastnictví více než 25% podílu na základním
kapitálu nebo hlasovacích právech.

•

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,

•

výdaje vzniklé nebo 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,

5.

•

operativní, finanční či zpětný leasing,

•

výdaje na pořízení použitého HW , SW, strojů a zařízení.

Odvětvové vymezení

Vzdělávací aktivity školicího střediska musí v nadpoloviční míře směřovat mezi
zaměstnance subjektů z následujících vymezených oblastí:
•

zpracovatelského průmyslu,

•

služeb zejména tzv. průmyslových služeb,

•

energetiky,

•

stavebnictví,

•

aktivit spojených s Informačními a komunikačními technologiemi,
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•

ostatních aktivit nepřímo podporující výše zmíněné činnosti (jako např. technické
zkoušky

a analýzy,

manipulace

s nákladem

a skladování,

architektonické

a inženýrské činnosti, apod.).
Výčet těchto podporovaných CZ-NACE je uveden v příloze č. 3.

5.1. Projekty, které směřují do následujících sektorů nemohou být
podpořeny:
•

zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura,11

•

uhelný průmysl,12

•

ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 1 této Výzvy,

•

průmysl výroby syntetických vláken vymezený v příloze č. 1 této Výzvy13,

•

stavba lodí,14

•

výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 a 2 této
Výzvy.

6.

Forma a výše podpory

a) podpora je poskytována formou dotace,
b) dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v přímé souvislosti
s plněním předmětu projektu,
c) dotace je poskytována ve výši min. 500 tis. Kč a max. 100 mil. Kč na jeden projekt,
Projekty s požadovanou dotací nižší než minimální (viz. výše) a vyšší než maximální
(viz. výše) nebudou přijaty do hodnocení.
d) výše poskytované dotace nesmí překročit limity intenzity veřejné podpory stanovené
Regionální mapou intenzity veřejné podpory ČR pro období 1.1.2007 - 31.12.2013
schválené Evropskou komisí15:

11

CZ-NACE A01, A02, A03

12

CZ-NACE B05, C19.1

13

CZ-NACE C 20.6

14

CZ-NACE C30.11
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Region realizace
projektu NUTS II

malé
podniky

střední
podniky

velké
podniky

Střední Morava,
Severozápad,
Střední Čechy,
Moravskoslezsko
Severovýchod,
Jihovýchod
Jihozápad

60%

50 %

40 %

50 %

40 %

30 %

e) Podporu poskytovanou v režimu de minimis je možné poskytnout pouze pokud celková

výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nepřekročí v kterémkoli tříletém
období (to znamená při sečtení podpory de minimis získané v současném daňovém
období a za dvě předcházející daňová období) částku 200 000 EUR.
f) Podpora poskytnutá na základě Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a podpora v režimu
de minimis na stejný projekt se při výpočtu maximální míry podpory sčítají.

7.

Účast v dalších programech podpory
Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu je možné získat podporu

z programu Záruka, tj. veřejnou podporu podle článku 87(1) Smlouvy o založení ES nebo podporu
v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, pokud taková kumulace nepovede
k překročení maximální intenzity podpory stanovené Regionální mapou intenzity veřejné podpory
ČR pro období 1.1.2007 - 31.12.2013 schválené Evropskou komisí (viz. bod 6 d)

16

Cílem je

umožnit, aby příjemce dotace mohl získat případný úvěr, určený na profinancování schváleného
projektu (přičemž 25 % způsobilých výdajů musí být financováno ze zdrojů neobsahujících žádnou
veřejnou podporu). 17

Jestliže příjemce podpory obdržel kapitál v rámci opatření rizikového kapitálu podle článku
29 (podpora v podobě rizikového kapitálu) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a poté v průběhu
prvních tří let po první investici rizikového kapitálu požádá o podporu v rámci této výzvy programu,
sníží se příslušné prahové hodnoty podpory o 20 %, přičemž snížení nepřesáhne celkovou výši
získaného rizikového kapitálu.

15

Národní mapa regionální podpory – Česká republika, OJ C 280/2006, 18. 11. 2006, str. 7

16

Národní mapa regionální podpory – Česká republika, OJ C 280/2006, 18. 11. 2006, str. 7
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8.

Výběrová kritéria

Výběrová kritéria jsou přílohou č. 4 této výzvy.

9.

Doba realizace projektu

Doba ukončení realizace projektu dle této výzvy je 30.11.2014.

10. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení18
Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu
(eAccount) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání žádosti
o podporu je nutný elektronický podpis.
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: Do 4 měsíců od potvrzení registrace žádosti podává žadatel elektronicky plnou
žádost. Plná žádost obsahuje podrobné informace o žadateli a projektu.19

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

12. Ostatní ustanovení
Na dotaci není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje Řídicí orgán.

17
18

Více informací na http://www.mpo.cz/dokument55707.html
Postup, jak vyplnit registrační a plnou žádost a specifikace všech příloh žádosti, je součástí Pokynů pro
žadatele a příjemce podpory z OPPI.
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Přílohy:
•

Nepodporované sektory a produkty

•

Příloha I Smlouvy o ES – výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených
v Příloze I Smlouvy o ES je z programu vyloučena

•

Kategorie Podporovaných CZ-NACE

•

Výběrová kriteria

19

V případě, že žadatel chce ke stejnému projektu využít také podporu z programu Záruka, musí k plné
žádosti přiložit Smlouvu o záruce s ČMZRB.
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