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Úvod
d
Veřejná
á podpora
a poskytnutá prostřed
dnictvím této výzvy programuu splňuje všechny
v
podmín
nky článku 13 Naříze
ení Komise
e (ES) č. 80
00/2008 ze
e dne 6. srrpna 2008,, kterým
se v so
ouladu s články 87 a 88 Smlou
uvy o ES prohlašují
p
určité kateegorie podpory za
slučitelné se spo
olečným trrhem1 (dál e jen „Na
ařízení Kom
mise (ES) č. 800/20
008“), a
být proto slučitelná
s
se
s společn
ným trhem ve smyslu
u čl. 107 oodst. 3 Sm
mlouvy o
může b
fungová
ání Evropsské unie a je vyňata
a z oznamo
ovací povinnosti poddle čl. 108 odst. 3
Smlouvvy o fungovvání Evrop
pské unie.

1.

C
Cíl výzvy

Tato

výzva

do
o

progra
amu

ROZ
ZVOJ

naplňuje

cííl

podpořřit

růst

výkonů

a konku
urenceschopnosti malých
m
a sttředních podniků
p
(d
dále jen M
MSP) v reg
gionech
s vyššíí mírou nezaměstn
nanosti ve
edoucí ke
e zlepšen
ní jejich pozice na
n trhu
a v sou
uvislosti s tím
t i k udrž
žení, případ
dně růstu počtu
p
prac
covních mísst.

2.

P
Podporov
vané aktiivity

Pořízen
ní

nových
h

technologických

zařízení

s vyšším
mi

technicckými

a užitnými
u

parame
etry a realizzace proje
ektů zvyšuj ící efektivn
nost proces
sů.

3.

P
Příjemce podpory
y

3.1. Příjemce
em podp
pory můžže být:
Podnikkající fyziccká a prá
ávnická ossoba 2, kte
erá splňuje
e definici MSP uve
edenou
v Přílo ze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008
8. Příjemcce podporry musí
at tato krité
éria:
splňova


Mussí být op
právněn k podnikáníí na územ
mí České republikyy odpovíd
dajícímu
pod
dporované ekonomické činnostti, k jejímuž
ž uskutečň
ňování je rrealizován projekt;
pod
dporované CZ – NAC
CE jsou uve
edeny v příloze č. 1.

1

Úřední vvěstník EU L 214,
2
9.8.2008, str. 3-47

2

Příjemccem podpory mohou
m
být subjekty mající ttyto právní forrmy: 101 FO podnikající dlee ŽZ, nezapsaná v OR,
102 FO p
podnikající dle
e ŽZ zapsaná v OR, 105 FO
O podnikající dle jiných zák
konů než ŽZ a zákona o ze
emědělství
nezapsan
ná v OR, 106 FO podnikajíc
cí dle jiných zá
ákonů než ŽZ a zákona o ze
emědělství zaapsaná v OR, 111 v.o.s.,
112 s.r.o.., 113 k.s., 121
1 a.s., 205 Dru
užstvo, 231 V
Výrobní družstv
vo, 232 Spotře
ební družstvo,, 234 Jiné druž
žstvo, 241
Družstevn
ní podnik (s 1 zakladatelem
m), , 501 Odšštěpný závod
d, nebo jiná org. složka zaapisující se do
o OR, 932
Evropská
á společnost, 933
9 Evropská družstevní sp
polečnost.
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Mussí být dle
e svého čestného
č
p
prohlášeníí zaregistrrován jakoo poplatníík daně
z přříjmů na finančním
f
úřadě po
odle §125, odst. (1) zákona čč. 280/200
09 Sb.,
daň
ňový řád, v platném znění.
z



Nessmí mít po
odle svého
o čestného
o prohláše
ení žádné nedoplatkky vůči vy
ybraným
institucím3

a vůči

poskytovatelů
ům

podp
pory

z pro
ojektů

sppolufinanco
ovaných

ozpočtu Evropské
E
unie.
u
Possečkání s úhradou nedoplatkků nebo dohoda
z ro
o úh
hradě nedo
oplatků se považují zza vypořád
dané nedop
platky.


Nessmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatk
ky z titulu mzdových nároků
jeho
o zaměstna
anců.



Nessmí být dro
obný podnik4 v obci s počtem obyvatel do 2. tisíc5.

3.2. Příjemce
em podp
pory ne může být podn
nikatel, p
pokud ke
k dni
podání žádosti:
ž


Dle
e zákona o konkurzu a vyrovn
nání soud na jeho majetek pprohlásil konkurz,
k
povvolil vyrovn
nání či zam
mítl návrh n
na prohláše
ení konkurrzu pro neddostatek majetku.
m



Dle
e ustanovení § 13
36 zákona
a č. 182/2
2006 Sb. (insolvennční zákon
n) bylo
rozzhodnuto o jeho úpad
dku



Soud vydal usnesení
u
o nařízení vvýkonu roz
zhodnutí na jeho maajetek nebo
o nařídil
exe
ekuci jeho majetku.



Je v likvidaci..



Je podnikem
m v obtížíc
ch (dle Na
ařízení Ko
omise (ES) č. 800/22008) 6.

3

Finančn
ní úřad, Českká správa sociálního zabe
ezpečení, zdravotní pojišťo
ovny, Pozemkkový fond, Ministerstvo
financí, jako právní nástupce Fon
ndu národního
otního prostřeedí, Státní fon
nd rozvoje
o majetku, Sttátní fond živo
bydlení, Celní správa
a ČR, Státní fo
ond kultury, Sttátní fond ČR pro podporu a rozvoj českéé kinematogra
afie, Státní
ělský intervenčční fond, kraje
e, obce a svazzky obcí.
zemědě

4

Podnika
atel zaměstná
ávající méně než 10 zamě
ěstnanců, jeh
hož aktiva/majetek nebo oobrat/příjmy ne
epřesahují
korunový ekvivalent 2 mil.
m EUR. (viz definice MSP
P dle Přílohy I Nařízení Kom
mise (ES) č. 8000/2008)
5

http://aplikace.mvcrr.cz/adresa/in
ndex.html, sttav platný k 16.09.2011

6

Podnik sse považuje za
z podnik v obtížích, pokud splňuje tyto po
odmínky:

a) v přípa
adě společnossti s ručením omezeným,
o
kd
de došlo ke ztrrátě více než poloviny
p
záklaadního kapitálu
u a kde ke
ztrátě více než jedné čttvrtiny tohoto kapitálu došlo
o za posledníc
ch 12 měsíců, nebo
b) v přípa
adě společnossti, v níž alespoň někteří s polečníci plně
ě ručí za záva
azky společnoosti, kde došlo
o ke ztrátě
více než poloviny jejíh
ho kapitálu za
aznamenanéh o v účetnictví této společn
nosti a kde kee ztrátě více než jedné
čtvrtiny to
ohoto kapitálu došlo za posledních 12 mě
ěsíců; nebo
c) kde ne
ehledě na to, o jaký typ spo
olečnosti se je
edná, podnik splňuje
s
podmínky insolvenččního zákona (182/2006
Sb., o úpa
adku a způsob
bech jeho řeše
ení) pro zahájjení kolektivního úpadkovéh
ho řízení.
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Nemá uhrazzený záva
azek vznikklý na zá
ákladě přííkazu k vrrácení fina
ančních
ostředků vydaného
v
po předcchozím ro
ozhodnutí Komise pprohlašujíc
cím, že
pro
pod
dpora je prrotiprávní a neslučite
elná se spo
olečným trh
hem



Je příjemcem
m podpory pro mladé inovativní podniky podle
p
čl. 355 Nařízení Komise
S) č. 800/2
2008, poskytnuté před
ež 3 roky před
p
datem
m podání žá
ádosti o
(ES
d méně ne
pod
dporu.

4.

F
Formální podmínk
ky přijate
elnosti projektu:
p
a)

Projekt musí
m
být realizován
r
na územíí regionů se soustřeeděnou po
odporou
státu vym
mezených v příloze u
usnesení vlády
v
č. 141/2010, a na území regionů
s vyšší mírou nezaměstn
n
nanosti dle metodiky uvedeené v pro
ogramu.
Podporovvané regiony pro tuto
o výzvu jso
ou uvedeny
y v příloze č. 3,

b)

Cíle proje
ektu musí být
b v soula
adu s cíli prrogramu,

c)

Projekt nesmí
n
poru
ušovat horrizontální politiky
p
EU
U a jejich zzákladní principy,
p
zejména:

5.



Rovné přříležitosti mezi
m
muži a ženami.



Udržitelnýý rozvoj z hlediska o chrany živ
votního prostředí.

O
Ostatní podmínky
y

a) Dottace bude příjemci dotace po
oskytnuta na základ
dě Rozhoddnutí o pos
skytnutí
dota
ace vydan
ného správ
vcem prog
gramu (dá
ále jen „Ro
ozhodnutí““), jehož součástí
s
jsou
u závazné Podmínky
y poskytnuttí dotace (d
dále jen „P
Podmínky“)).
b) Příje
emce dota
ace je po
ovinen o zzpůsobilých
h výdajích
h projektu a použití dotace
urče
ené k fina
ancování způsobilýcch výdajů
ů vést oddělenou účetní evidenci
e
a do
okumentacci, stanove
enou v Po
odmínkách poskytnu
utí dotace a uchovat je po
dob
bu 10 let od
de dne ukončení pro
ojektu7, a zároveň
z
miinimálně ddo doby up
plynutí 3
let o
od uzávěrkky OP Pod
dnikání a in
novace v souladu
s
s čl.
č 90 Nařízzení Rady (ES) č.

Malý neb
bo střední pod
dnik, který exis
stuje méně ne
ež tři roky, se po uvedenou
u dobu považuuje za podnik v obtížích
pouze teh
hdy, pokud splňuje podmínk
ky stanovené v prvním podo
odstavci písm. c).
7

Dnem u
ukončení proje
ektu se rozumí okamžik spl nění všech po
odmínek stano
ovených v Poddmínkách k Rozhodnutí
R
o poskytn
nutí dotace.
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108
83/2006. O uzávěrce
e OP Podn
nikání a inovace bud
dou všichnni příjemci dotace
info
ormováni.
c) Dottace je vyyplácena příjemci
p
d otace zpě
ětně po ukončení pprojektu nebo po
uko
ončení etap
py projektu
u za předpo
okladu spln
nění Podm
mínek.
d) Pořřízený dlou
uhodobý hm
motný maj etek může
e být zasta
aven ve proospěch fina
ancující
spo
olečnosti pouze form
mou zástavvního práv
va (jiný způsob zástaavy majetku není
příp
pustný).
e) Žad
datel o posskytnutí do
otace mussí jednozn
načně prokázat vlasstnická ne
ebo jiná
právva k nemo
ovitostem a pozemků
ům, kde bude
b
proje
ekt realizovván, předlložením
smlouvy o nájjmu nebo výpisem
v
z katastru ne
emovitostí (ne staršíím 3 měsíc
ců).
f) Příje
emce dottace je povinen
p
m
mít ve sv
vém vlastn
nictví dlouuhodobý hmotný
a ne
ehmotný majetek
m
pořřízený zce la nebo čá
ástečně z poskytnuté
p
é podpory po
p dobu
tří let ode dn
ne ukončen
ní projektu
u. Tato po
odmínka je
e rovněž zzachována, pokud
dojd
de k obmě
ěně, minimálně ve ste
ejném rozs
sahu, maje
etku pořízeeného zcela nebo
částečně z po
oskytnuté dotace.
d
g) Příje
emce podp
pory musí po celou d
dobu realiz
zace projektu a po doobu tří let od data
uko
ončení realizace proje
ektu použíívat majete
ek pořízen
ný s účastí dotace, který má
ve ssvém vlasttnictví, k po
odporovan ým ekonom
mickým čin
nnostem.
h) Inve
estice mussí být v re
egionu NU TS IV, kd
de se podpora poskkytuje, zac
chována
alesspoň po do
obu tří let po
p dokonče
ení celé inv
vestice.
i) Kažždý žadatel může pře
edložit pou ze jeden projekt
p
v rámci této výýzvy.
j) Příje
emce dota
ace musí mít
m ke dni podání žá
ádosti uzav
vřena mini málně pos
slední 2
po ssobě jdouccí zdaňovací období.
k) Příje
emce dota
ace je povinen po ce
elou dobu realizace projektu a nejméně tří roků
od data jejíh
ho ukonče
ení umož nit přímý přístup pověřeným
p
m zaměstn
nancům
sprá
ávce prog
gramu a zprostředk
z
kujícího su
ubjektu k prováděnní kontroly
y podle
zákkona č. 552/1991 Sb
b., o státn í kontrole.. Dále těm
mto zaměsstnancům umožnit
u
přím
mý přístup za účelem
m kontrolyy dodržová
ání podmínek prograamu a úče
elového
využití prostřředků z po
oskytnuté dotace, jakož
j
i ko
ontroly finnanční situace a
úče
etnictví neb
bo daňové
é evidence
e příjemce dotace, a to jak naa místě re
ealizace
projjektu, tak ve
v svém sídle.
l) Příje
emce dota
ace je povinen ve vzztahu ke zp
působilým výdajům pprojektu, na
n které
je žádáno vyplacení
v
dotace, p
postupovat podle zákona
z
č . 137/200
06 Sb.,
o ve
eřejných za
akázkách a dle pravi del určený
ých správce
em prograamu.
6/11

m) Dalšší povinnosti příjemc
ce dotace jssou stanov
veny v Pod
dmínkách.

6.

Z
Způsobillé výdaje
e8,:

U všecch projektů v rámci této výzvy je
e nutné dod
držet podm
mínky platnné pro inve
estiční
podporru uvedené
é v čl. 12 Nařízení
N
Ko
omise (ES)) č. 800/20
008.


Mussí být vyn
naloženy v souladu s cíli prog
gramu, mu
usí bezproostředně souviset
s
s re
ealizací pro
ojektu a musí
m
u nich
h existovat prokazate
elná přímáá vazba na
a výstup
projjektu.
9



Mussí být vyna
aloženy nejjdříve v de
en přijatelno
osti projektu .



Mussí být pře
ed proplac
cením ze strukturállních fond
dů prokazaatelně zaplaceny
příje
emcem dotace.



Mussí být dolo
oženy průk
kaznými do
oklady, mu
usí být uhrrazeny doddavatelům, přitom
majetek nelze
e pořizovat aktivací.

6.1. Z
Způsobilými výd
daji jsou::


Dlou
uhodobý hmotný
h
ma
ajetek - ná
ákup strojů
ů a zařízen
ní, které nnebyly před
dmětem
odp
pisu, včetně
ě software zajišťujícíího jejich fu
unkčnost.



Dlou
uhodobý nehmotný majetek - náklad
dy na pořízení pattentových licencí
souvisejících s nákupe
em strojů
ů a zaříze
ení, přičemž dlouhoodobý ne
ehmotný
majetek:
ván výlučně
ě jen v pro
ovozovně, která
k
je příjíjemcem
- musí být použív
ální podpory,
regioná
- musí se jednat o odepisovvatelná akttiva,
- musí být pořízen od třetí sstrany za trržních podmínek, aniiž by byl
nabyva
atel schope
en vykonávvat nad pro
odávajícím
m kontrolu vve smyslu článku
3 Nařízzení Rady (ES) č. 139
9/200410, či
č naopak,

8

Podrobn
ný popis způso
obilých výdajů
ů naleznete na
a http://mpo-o
oppi.cz/rozvoj//

9

Datem přijatelnosti projektu
p
se roz
zumí den, kdyy agentura Cz
zechInvest ža
adateli písemnně potvrdí, že
e v zásadě
ého programu
u (tj. schváleníí registrační žá
ádosti)..
splňuje podmínky přijjatelnosti dané

004, s. 1.
10 Úřední věstník EU L 24, 29. 1. 20
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- musí být zahrnu
utý do aktivv příjemce podpory a ponechánn
e podpory po
p dobu ne
ejméně 3 leet od ukon
nčení
v podniku/majetku příjemce
realizacce projektu
u.

6.2. Z
Způsobilými výd
daji nejso
ou:


Stavvební prácce



DPH
H, pokud je
e příjemce
e podpory p
plátcem DPH, anebo
o si může nnárokovat vrácení
DPH
H



Nákklady vznikklé před da
atem přijate
elnosti projjektu



Splá
átky půjčekk a úvěrů



San
nkce a pen
nále



Nákklady na záruky,
z
po
ojištění, úrroky, bank
kovní popllatky, kurssové ztráty
y, celní
a sp
právní poplatky



Lea
asing



uhodobý nehmotný
Dlou
n
majetek – řídící so
oftware po
okud není přímou součástí
s
pořiizovaných strojů a za
ařízení a ne
ení předmětem odpis
su



Nákklady na pu
ublicitu

7.

O
Odvětvov
vé vymez
zení

V rámcci této výzvvy nelze poskytnout
p
t podporu na činnos
sti spojenéé s vývoze
em, a to
podporru přímo spojenou
s
s vyvážen
ným množ
žstvím, podporu na zřízení a provoz
distribu
uční sítě nebo na jiné běžné
é náklady
y spojené s vývozníí činností; a dále
podporru podmiňu
ující použití domácího
o zboží na
a úkor dová
áženého zbboží.
Podporrované akttivity musí směřovat d
do následu
ujících vym
mezených ooblastí:


Z
Zpracovate
elského prrůmyslu a o
obchodu podle
p
CZ – NACE uve
vedených v příloze
čč. 1
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A
Aktivity

p
průřezovýc
ch

odvětvví

(např..

biotechnologie,

nanotechn
nologie,

o
optoelektro
onika, atd.)
Projektty, které jsou zamě
ěřeny na vvýrobu, zp
pracování a uváděn í na trh výrobků
v
uveden
ných v přílo
oze č. 2 ne
ebudou pod
dporovány
y.

8.

F
Forma a výše
v
pod
dpory

Podporra je poskyytována forrmou dotacce.
Dotace
e je účelo
ově určená
á k úhrad
dě způsob
bilých výdajů vzniklýých v sou
uvislosti
s plněn
ním předmě
ětu projekttu. Dotace je poskyto
ována v rozmezí 1 - 20 mil. Kč ve výši
40 % způsobilýcch výdajů projektu p
pro malé podniky a ve výši 330 % způs
sobilých
výdajů projektu pro střední podniky.

9.

V
Výběrová
á kritéria

Výběro
ová kritéria jsou uvedena v přílo
oze č. 4 tétto výzvy.

10. Z
Způsob výběru
v
prrojektů
Hodnoccení žádosstí o podpo
oru je provváděno na základě výběrovýchh kritérií. Vý
ýsledné
hodnoccení je provedeno
p
Hodnotite
elskou ko
omisí prog
gramu, ktterá na základě
z
dosaže
ených výsle
edků dopo
oručí nebo nedoporuč
čí žádost Řídícímu
Ř
oorgánu k podpoře,
popř. ssi vyžádá další pod
dklady. Říídící orgán
n v případě schváleení podporry vydá
Rozhod
dnutí o po
oskytnutí dotace, jjehož sou
učástí bud
dou Podm
mínky roz
zhodnutí
o poskyytnutí dota
ace. Koneč
čné výsledkky hodnoc
cení projekttů podanýcch do 3. vý
ýzvy - I.
prodlou
užení tohoto progrramu bud
dou zveře
ejněny na
a adrese www.mp
po.cz a
http://w
www.czechinvest.org//.

11. Ú
Účast v dalších
d
prrograme
ech podp
pory
Na způ
ůsobilé výd
daje projektu podpo
ořeného z tohoto pro
ogramu neení možné
é získat
jinou ve
eřejnou po
odporu pod
dle článku 107 (1) Sm
mlouvy o fungování E
EU nebo podporu
p
v režim
mu de minim
mis podle Nařízení
N
K
Komise (ES
S) č. 1998/2
2006.
Jestliže
e příjemce podpory obdržel
o
ka
apitál v rám
mci opatření rizikovéého kapitálu podle
článku 29 (podpo
ora v podobě rizikové
ého kapitálu) Nařízen
ní Komise (ES) č. 80
00/2008
a poté v průběhu
u prvních tří let p
po první investici
i
rizikového kapitálu požádá
o podporu v rámcci této výzv
vy program
mu, sníží se
s příslušné prahovéé hodnoty podpory
p
o 20 %
%, přičemž snížení
s
nepřesáhne celkovou výši
v získan
ného rizikovvého kapittálu.
9/11

12. Ž
Žádost o poskytn
nutí podp
pory a zp
působ jejjího před
dložení
Žádostt o podporu
u podává žadatel ve
e dvou krrocích pro
ostřednictvíím elektronického
účtu (e
e-Account)) na internetových stránkách www.cze
echinvest.oorg/eaccou
unt. Pro
podáníí žádosti o podporu je
e nutný ele
ektronický podpis.
1. krokk: Žadatell nejprve vyplní a e
elektronick
ky odešle zjednoduššenou reg
gistrační
žádost a formullář finančn
ních výka zů. Na základě prrovedené formální kontroly
k
strační žád
dosti včetně ekonomického hoddnocení ža
adatele,
a kontrroly přijatellnosti regis
agentura

Czech
hInvest

informuje

žadatele

o výsledku

hodnoocení.

V případě

ěžné přijattelnosti projektu age
entura Cz
zechInvestt žadateli zasílá in
nformaci
předbě
o předb
běžné přija
atelnosti prrojektu a da
atu pro vzn
nik způsob
bilých výdaj
ajů.
2. krokk: Do 1 měsíce od po
otvrzení ússpěšné reg
gistrace, ne
ebo od datta zahájení příjmu
plných žádostí podle toh
ho, jaká sskutečnost nastane
e později, podává žadatel
elektronicky plnou žádos
st, včetně formuláře
e finanční realizovaatelnosti projektu
p
(FRP), podnikate
elského zá
áměru a přřílohy k úč
četní uzávě
ěrce, není--li žadatel fyzická
osoba. Plná žádo
ost obsahu
uje podrob
bné informace o žadateli a proj
ojektu. Pos
stup, jak
vyplnit registračn
ní žádost, je součá
ástí Pokyn
nů pro žadatele a ppříjemce podpory
p
Z OPPI.

13. S
Sankce za
a nedodrržení pod
dmínek program
p
u
Sankce
e za nedod
držení podmínek prog
gramu jsou
u stanoven
ny v Podm
mínkách pos
skytnutí
dotace.

14. O
Ostatní us
stanoven
ní
Na dota
aci není prrávní nárok
k.
Specifické pojm
my


P
Podpora – dotace získaná příjemcem
m podpory
y na zákkladě Roz
zhodnutí
o poskytnu
utí dotace



P
Projekt – činnost přříjemce po
odpory, kte
erá má definovaný ččasový rám
mec, ve
kkterém má
á být dosaž
ženo cíle p
popsaného v žádosti o podporuu
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15. P
Přílohy
č. 1: Ka
ategorie CZ
Z – NACE podporova
ané
č. 2: Vyyloučené oblasti
o
podpory
č. 3: Se
eznam pod
dporovanýc
ch regionů
ů
č. 4: Výýběrová kritéria
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