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Úvod
Tento program je vyhlášen v souladu s nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ze dne
12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory malým
a středním podnikům v platném znění (dále jen Nařízení Evropské komise
č. 70/2001).

1.

Cíl výzvy

Tato

výzva

do

programu

ROZVOJ

naplňuje

cíl

podpořit

růst

výkonů

a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále jen MSP) v regionech
s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu
a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.

2.

Podporované aktivity

Pořízení

nových

technologických

zařízení

s vyššími

technickými

a užitnými

parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

3.

Příjemce podpory

3.1. Příjemcem podpory může být:
MSP podle Nařízení Evropské komise č. 70/2001 splňující definici MSP
uvedenou v tomto Nařízení, a to podnikající fyzická a právnická osoba (a.s.,
s.r.o., k.s., v.o.s., družstva).

3.2. Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria:
•

musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt;
podporované OKEČ jsou uvedeny v příloze č. 1,

•

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,
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•

nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím1

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,
•

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

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

4.

•

je na jeho majetek prohlášen konkurs,

•

je mu povoleno vyrovnání s věřiteli,

•

byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek
majetku,

•

soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek,

•

je v likvidaci.

Formální podmínky přijatelnosti projektu:

Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu
vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006, usnesením vlády č. 829/2006
a na území

regionů se vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené

v programu. Podporované regiony pro tuto výzvu jsou uvedeny v příloze č. 2.

5.
a)

Ostatní podmínky
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.

1

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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c)

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.

d)

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

e)

Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná
práva

k nemovitostem

a pozemkům,

kde

bude

projekt

realizován

předložením smlouvy o nájmu nebo výpisem z katastru nemovitostí.
f)

Příjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté podpory po
dobu

pěti let, ode dne ukončení projektu. Tato podmínka je rovněž

zachována, pokud dojde k obměně, minimálně ve stejném rozsahu, majetku
pořízeného zcela nebo částečně z poskytnuté dotace.
g)

Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této výzvy

h)

Příjemce dotace musí mít ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 3 po
sobě jdoucí zdaňovací období.

i)

Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách.

6.

Způsobilé výdaje2,3:

6.1. 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 na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů)

•

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

•

Přiměřené náklady na publicitu projektu

2

Podrobný popis způsobilých výdajů je v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory z OPPI.

3

Datem přijatelnosti projektu se rozumí den, kdy agentura CzechInvest žadateli písemně potvrdí, že
v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti daného programu.
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6.2. Způsobilými výdaji nejsou:
•

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH

•

Náklady vzniklé před datem přijatelnosti projektu

•

Splátky půjček a úvěrů

•

Sankce a penále

•

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

•

Leasing

7.

Odvětvové vymezení

Podporované aktivity musí směřovat do následujících vymezených oblastí:
•

Zpracovatelského průmyslu a obchodu podle OKEČ uvedených v příloze č. 1.

•

Aktivity

průřezových

odvětví

(např.

biotechnologie,

nanotechnologie,

optoelektronika, atd.)
Projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků
uvedených v příloze č. 3 nebudou podporovány.4

8.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.
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 stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory
pro regiony ČR a Nařízením Evropské komise č. 70/2001 v platném znění:
region NUTS II
Střední Morava,
Severozápad, Střední
Čechy,
Moravskoslezsko
Severovýchod,
Jihovýchod
Jihozápad
1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
4

malý podnik
55 %

střední podnik
55 %

51 %

51 %

Příloha I Smlouvy ES
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9.

Výběrová kritéria

Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze č. 4 této výzvy.

10. Způsob výběru projektů
Hodnocení žádostí o podporu je prováděno na základě výběrových kriterií. Výsledné
hodnocení je provedeno Hodnotitelskou komisí programu, která na základě
dosažených výsledků doporučí nebo nedoporučí žádost Řídícímu orgánu k podpoře,
popř. si vyžádá další podklady. Řídící orgán v případě schválení podpory vydá
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí budou Podmínky rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Konečné výsledky hodnocení projektů podaných do 1. výzvy
tohoto programu budou zveřejněny do 31. 10. 2007 na adrese www.mpo.cz
a www.czechinvest.org.

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 (1) Smlouvy o založení ES, ani
podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

12. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického
účtu (e-Account) 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 provedené formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační
žádosti (včetně ekonomického hodnocení žadatele, které provádí agentura
CzechInvest) agentura CzechTrade informuje žadatele o výsledku hodnocení.
V případě předběžné přijatelnosti projektu agentura CzechTrade žadateli zasílá
informaci o předběžné přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých výdajů.
2. krok: Do 1 měsíce od potvrzení úspěšné registrace podává žadatel elektronicky
plnou žádost. Plná žádost obsahuje podrobné informace o žadateli a projektu.
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Postup, jak vyplnit registrační žádost, je součástí Pokynů pro žadatele a příjemce
podpory Z OPPI.

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

14. Ostatní ustanovení
Na dotaci není právní nárok.
Specifické pojmy
•

Podpora –

dotace získaná příjemcem podpory na základě Rozhodnutí

o poskytnutí dotace
•

Projekt – činnost příjemce podpory, která má definovaný časový rámec, ve
kterém má být dosaženo cíle popsaného v žádosti o podporu

15. Přílohy
č. 1: Kategorie OKEČ podporované
č. 2: Příloha I Smlouvy ES
č.3: Seznam podporovaných regionů
č. č: Výběrová kritéria
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