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M
Marketing – výzzva II – 2. prodlo
oužení
Z
Způsobilé výdajje pro program
VÝŠ
ŠE PODPORY
ých výdajů
Druh způsobilý
až 5
50% schválených způsobilých vý
ýdajů projektu
Ú
Účast na výstavá
ách a veletrzích v zahraničí
D
Doprava vystavo
ovaných exponáttů na veletrh neb
bo výstavu podpora 50% schvá
álených způsobillých výdajů proje
ektu, max. 300 tis.
t Kč při
v zahraničí a zpě
ět
účassti na jednom ko
onkrétním veletrhu nebo výstavě
ě v zahraničí
podpora 50% schvá
álených způsobillých výdajů proje
ektu, max. 200 tis.
t Kč při
T
Tvorba propagaččních materiálů v cizích jazycích
h
účassti na jednom ko
onkrétním veletrhu nebo výstavě
ě v zahraničí







Do způso
obilých výdajů lz
ze zahrnout pouze výdaje stano
ovené Výzvou II – 2. prodloužen
ní, program Marrketing OPPI, uv
vedené v kapito
ole
5.1. Ostattní výdaje budou
u posuzovány ja
ako nezpůsobilé..
Způsobilé
é výdaje nad 50
00 tis. Kč bez D
DPH musí být vyynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Veškeré
é shodné činnos
sti,
nerozdělittelné dodávky a služby, realizzované v rámci projektu jedním
m dodavatelem, musí být vždy chápány jako
o jedna zakázk
ka.
Výjimku tvvoří případ, kdy
y organizátor veletrhu/výstavy v zahraničí je sou
učasně poskytov
vatelem výstavn
ní plochy, případ
dně i dodavatele
em
služeb sp
pojených s proná
ájmem, zřízením
m a provozem sttánku vč. povinn
ných poplatků a hodnota přísluš
šné zakázky přesáhne 500 tis. Kč
K
bez DPH.. Závazné ukaza
atele projektu musí být splněny ve struktuře a te
ermínech uveden
ných v Podmínk
kách poskytnutí dotace.
d
V případě
ě nedodržení sta
anoveného záva
azného ukazatele
e nebude dotace
e vyplacena, a to
o ani poměrně.
Před date
em přijatelnosti lze podepsat sm
mlouvu a objedná
ávku na účast na
a veletrhu nebo výstavě v zahra
aničí. Výdaje vzn
niklé nebo
uhrazené
é před datem přijjatelnosti však n
nebudou považovány za způsobilé.
Na shodn
né částečně či pllně se překrývající způsobilé výd
daje projektu po
odpořené z tohotto programu nelz
ze poskytnout jinou veřejnou
podporu, tj. veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlou
uvy o fungování EU, ani podporu v režimu de minimis
m
podle Na
ařízení Komise
(ES) č. 19
998/2006. Výdajje na účast na výýstavě/veletrhu nebudou považovány za způsobilé, pokud se příjemce
p
dotace stejné
výstavy/veletrhu účastnil v rámci projektu
u „Společná účast na specializov
vaných výstavác
ch a veletrzích v zahraničí 2009—2012“ nebo
v rámci Č
Českých oficiálních účastí na me
ezinárodních vele
etrzích a výstavách v zahraničí, podporovaných
h MPO.
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Z
Zvláštní ustanov
vení pro způso
obilé výdaje
V
Veletrh
a výstava
a v zahraničí je setkání většího
o počtu firem z jednoho
j
odvětvíí na jednom mís
stě v jednom ča
ase
mim
mo území České
é republiky zajišťťované externím dodavatelem, které
k
slouží před
devším k seznám
mení potenciálníích
odb
běratelů s nabízzenými produktty a službami. Účast na konfferencích a sym
mpoziích není v rámci program
mu
Marrketing podporovvána, podpořit lzze pouze účast na
n výstavě, která
á je součástí kon
nference/sympo
ozia.
P účely účasti na veletrhu ne
Pro
ebo výstavě v zahraničí
z
jsou způsobilé
z
výdaje
e na služby, kte
eré jsou nezbyttné
k prropagaci produkttů a služeb příje
emce dotace, využitelné pouze příjemcem
p
dotac
ce.
V
Výstavní
místo m
musí být určeno vvýlučně k propa
agaci příjemce dotace, jeho prod
duktů a služeb. Musí
M
být na pev
vné
konstrukci stánku n
nebo odpovídajíccím způsobem v případě umístě
ění výstavní expo
ozice na volné ploše
p
(např. pan
nel)
označeno nezaměn
nitelnou identifikací příjemce dottace (logo, obch
hodní název), po
ovinnými prvky publicity,
p
tj. vlajk
kou
EU a standardním ttextem v příslušn
ném cizím jazyc
ce, případně v če
eštině, podle Pra
avidel pro public
citu.
P
Podpora
první ú
účasti na konkkrétním veletrhu
u nebo výstavě
ě je poskytován
na podle Naříz
zení Komise (E
ES)
č. 800/2008, při da
alších účastech na výstavách a veletrzích lze poskytnout pod
dporu podle pra
avidla de minim
mis,
Nařřízení Komise (E
ES) č. 1998/200
06 ze dne 15. 12.
1 2006 o aplik
kaci článků 87 a 88 Smlouvy ES
E na podporu de
minimis.
Ú
Účast na výstavá
ách a
P
První
účastí podn
nikatele na velettrhu nebo výstav
vě se rozumí taková účast, kdy subjekt, který žádá
ž
o podporu na
vveletrzích v zahra
aničí
účast na veletrhu ne
ebo výstavě, se konkrétního velletrhu nebo výstavy v minulosti nezúčastnil
n
s po
odporou finančníích
pros
středků z veřejných zdrojů. Při posuzování této
o skutečnosti je rozhodné, zda si
s žadatel nákla
ady na účast hra
adil
sám
m nebo byly hrazzeny i z veřejnýcch zdrojů. V příp
padě opakované
é účasti na určité
ém veletrhu neb
bo výstavě, kdy na
úhra
adu předchozí ú
účasti nebyly posskytnuty veřejné
é finanční prostře
edky, se jedná o první účast.
Ž
Žadatel
je povine
en pořídit fotodo
okumentaci z úč
časti na veletrhu
u/výstavě, kterou musí uchovatt po dobu 3 let od
ukončení projektu.
Z
Způsobilým
výda
ajem je pronájem
m výstavní plochy, pronájem sttánku a nezbytn
ně nutného zaříz
zení k jeho cho
odu
(náb
bytek, promítacíí plátno, počítačč, kuchyňské vy
ybavení), grafick
ký návrh stánku,, výkresová dok
kumentace stánk
ku,
přip
pojení k inženýýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvě
ětlení, vzduchottechnika, požární
bezpečnost), připojení k internetu, montáž a demo
ontáž stánku, zařízení k jeho chodu
c
a vystavo
ovaných exponá
átů,
povinné poplatky sspojené s účasttí na příslušné výstavě nebo veletrhu
v
stanov
vené jejich orga
anizátorem, služ
žby
spojjené s provozem
m stánku (spotře
eba energií, vody
y, úklid).
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Doprava vystavovaných
oprava vystavovvaných exponátů
ů a zařízení výsttavního stánku na
n veletrh a výsttavu v zahraničí a zpět, včetně
Do
exponátů na ve
eletrh nebo baln
ného a manipula
ace, v rámci podpořeného projek
ktu této Výzvy, zajišťovaná
z
exte
erním dodavatele
em.
výstavu v zahra
aničí a zpět
Z
Způsobilým
výda
ajem jsou externí výdaje na tvorrbu marketingov
vých propagačníích materiálů, které jsou přístup
pné
pote
enciálním odběrratelům a slouží k propagaci příjjemce dotace, je
eho produktů a služeb.
s
Distribuc
ce marketingový
ých
prop
pagačních mate
eriálů a informaccí v nich obsažených není způso
obilým výdajem.. Příjemce dotac
ce musí zajistit, že
marrketingové propa
agační materiályy budou použity výlučně k propa
agaci produktů a služeb příjemce
e dotace.
Marrketingové propa
agační materiályy musí obsahova
at identifikační údaje
ú
příjemce dotace (logo, obc
chodní název firm
my
Tvorba propa
agačních
příje
emce dotace, ad
dresu sídla nebo
o místa realizace
e) a musí být oz
značeny povinný
ými prvky publicity, tj. vlajkou EU
Ua
materiálů v cizícch jazycích
stan
ndardním textem
m v příslušném ccizím jazyce, příípadně v češtině
ě, podle Pravidel pro publicitu. Vlajka
V
EU musí být
b
vidittelná a standard
dní text čitelný. Podporovanými druhy propaga
ačních materiálů
ů jsou katalogy, letáky, prospek
kty,
brož
žurky, inzeráty v tisku a CD/DV
VD prezentace firmy včetně ob
balu (s uvedením prvků povinn
né publicity jak na
sam
motném datovém
m nosiči, tak i v obsahu prez
zentace). Způso
obilým výdajem je grafický ná
ávrh propagačníích
matteriálů, jejich pře
eklad do cizích ja
azyků a tisk.
Povinná pu
ublicita

stupy projektu, kkteré jsou před
dmětem způsobilých výdajů (tj.. účast na vele
etrzích a výstav
vách v zahraničíí a
Výs
marrketingové propa
agační materiályy) musí být řádně
ě označeny povinnými prvky publicity.
Nák
klady na publicitu
u nejsou způsob
bilým výdajem.
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