Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
vyhlašuje se souhlasem
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Řídícího orgánu
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 (OP PIK)

VÝZVU
K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO
KONKURENCESCHOPNOST 2016 – 2018 v rámci OP PIK
Název programu podpory

MARKETING
PO - 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a
středních podniků“
1
1. červenec 2016

Prioritní osa operačního
programu
Číslo Výzvy
Datum vyhlášení Výzvy
Datum zahájení příjmu Přihlášek
do projektu
16. červenec 2016
30. červen 2018 nebo do vyčerpání
Datum ukončení příjmu
limitního příspěvku na poskytování
přihlášek do projektu
podpory de minimis
Systém sběru přihlášek do
projektu
Kontinuální
Plánovaná alokace pro tuto
Výzvu
9 750 000 Kč
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2 Úvod
Tato Výzva k podání přihlášek do projektu Design pro konkurenceschopnost 2016 –
2018 (dále jen „Výzva“) je vyhlášena Českou agenturou na podporu obchodu /
CzechTrade za účelem realizace interního projektu Design pro konkurenceschopnost
2016 – 2018 (dále jen „Projekt Design“), který využívá prostředky OP Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“), programu Marketing.

3 Základní ustanovení
Správcem programu Marketing je Řídící orgán – Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR (dále jen „MPO“), (www.mpo.cz).
Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory v rámci této Výzvy je Česká
agentura na podporu obchodu / CzechTrade, příspěvková organizace MPO, (dále jen
„Realizátor“), (www.czechtrade.cz).
Podpora v rámci této Výzvy je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.1

4 Cíl Výzvy
Tato Výzva naplňuje cíl zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a
středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně
posouzení jejich tržního potenciálu.

5 Příjemce podpory
5.1 Vymezení příjemce podpory
Malý a střední podnikatel („MSP“) splňující podmínky stanovené v Doporučení
2003/361/ES.
Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky
dle Doporučení 2003/361/ES:
a) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován
projekt,
1
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b) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu
na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v
platném znění,
c) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím2 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),
d) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců,
e) nemá 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,
f) nevykonává podle svého čestného prohlášení podnikatelskou činnost v
odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE
01 a 03),
g) celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za poslední tři
po sobě jdoucí účetní období 200 000 EUR3.
Příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle
jeho čestného prohlášení:
h) nezveřejní svoji strukturu vlastnických vztahů,
i) soud na jeho majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
j) dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) bylo
rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je
Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu
pozemkovému úřadu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celnímu úřadu, Státnímu fondu
kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím
a svazkům obcí.
3 Čl. 2, odst. 2 Nařízení č. 1407/2013:
„Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň
jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího
orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
2
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podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a
podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna),
k) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo
nařídil exekuci jeho majetku,
l) je v likvidaci,
m) byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se
provozování živnosti,
n) je podnikem v obtížích4.

6 Forma a míra podpory
V rámci této Výzvy je poskytována podpora malého rozsahu (de minimis).
Podpora je poskytována formou zvýhodněné služby a je poskytnuta maximálně
do výše 50 % způsobilých výdajů. Maximální výše podpory činí 50 000 Kč bez
DPH při dodržení povinné participace.
Podpora je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí podpory de minimis.
Součástí této smlouvy jsou závazné Podmínky poskytnutí podpory.

6.1 Podpora de minimis
Podpora v rámci této Výzvy je poskytována podle Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku a s ním spojeným
podnikům nesmí v kterémkoli tříletém období (to znamená při sečtení podpory de
minimis získané v současném daňovém období a za dvě předcházející daňová
období) přesáhnout částku 200 000 EUR. Za spojené subjekty jsou dále považovány
právnické osoby ovládané stejnou fyzickou osobou, pokud tato fyzická osoba
vykonává ekonomickou činnost. Pokud tedy fyzická osoba pouze vlastní akcie
v několika právnických osobách, nejsou takovéto subjekty považovány za spojené
podniky. V případě, že některý z podnikatelů spojených s žadatelem podniká
v oblasti silniční nákladní dopravy, je možno u žadatele o podporu, který v tomto
oboru sám nepodniká, zachovat limit de minimis 200 000 EUR, tj. uplatnit článek 1,
Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud nastane alespoň jedna z následujících okolností: a)
Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria
vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů; b) Jestliže
podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže
obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.
4
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odst. 2. Pro účely sčítání podpor spojených subjektů se vždy využívá zdaňovací
období žadatele. Tzn., pokud žadatel o podporu využívá pro daňové účely kalendářní
rok, avšak spojené subjekty (či některý z nich) využívají hospodářský rok, použije se
pro sečtení podpor zdaňovací období žadatele.
Pro přepočet výše podpory z OPPI podle pravidla de minimis se použije přepočtový
kurz vydaný Evropskou centrální bankou na internetových stránkách
<http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html> ze dne poskytnutí
této podpory.
Realizátor projektu je povinen zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím
příjemci do Centrálního registru podpor malého rozsahu, k čemuž je Příjemce
podpory povinen Realizátorovi projektu poskytnout maximální součinnost.

7 Specifikace zvýhodněné služby: Individuální spolupráce MSP
s designérem
Individuální odborná spolupráce průmyslového designéra z Adresáře designérů CT
(http://www.designers-database.eu) v podniku, zabývajícím se průmyslovou výrobou.
Tato spolupráce zahrnuje: analýzu stavu designu příjemce podpory a konkurence,
definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů
na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo
počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce
designéra při výrobě prototypu). Příjemce podpory obdrží Závěrečnou zprávu
z individuální spolupráce s designérem, jejíž závazná osnova je v příloze č. 4 této
Výzvy.
Na základě této Výzvy jsou podpořeny individuální spolupráce s designérem v
celkové hodnotě do 100 000 Kč bez DPH.

8 Způsobilé výdaje zvýhodněné služby: Individuální spolupráce
MSP s designérem
Výdaje, nezbytné k zajištění designu nových produktů a posouzení jejich tržního
potenciálu, využitelné výhradně příjemcem podpory:
 analýza stavu designu ve firmě a konkurence,
 skicovné,
 rámcový harmonogram navržených změn a finanční analýza nákladů na
změnu designu,
 rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové
vizualizace,
6

 autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při
výrobě prototypu).
Zvýhodněná služby zahrnuje všechny výše uvedené dílčí činnosti v rámci jedné
individuální spolupráce.

8.1 Nezpůsobilé výdaje
 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, anebo si může nárokovat
vrácení DPH.
 Náklady vzniklé před datem uzavření Smlouvy o spolupráci.
 Výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení realizace Projektu Design.
 Nákup práv k užívání duševního vlastnictví - licence, patenty, certifikace firmy
apod.

9 Odvětvové vymezení
Podporovány jsou Projekty MSP, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených
oddíly CZ – NACE uvedených v příloze č. 1, Část A této Výzvy.
Podporovány nejsou Projekty MSP, jejichž výstupy se projeví v některém z odvětví,
jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské
politiky – Příloha I Smlouvy o EU, viz příloha č. 1, Část B této Výzvy.

10 Výběr příjemců zvýhodněné služby
10.1 Přihláška k účasti na akci a způsob jejího předložení
Každý oprávněný Žadatel má možnost se do Projektu Design přihlásit
prostřednictvím Přihlášky na akci (dále jen „Přihlášky“), která je přílohou č. 2 této
Výzvy a je rovněž veřejně přístupná na webových stránkách Realizátora a MPO.
Originál této Přihlášky podepsaný zástupcem, oprávněným jednat za Žadatele, musí
být doručen na níže uvedenou adresu výlučně: osobním doručením nebo zasláním
uznávanou poštou nebo zasláním kurýrní službou nebo prostřednictvím datové
schránky číslo ID afrv7v6.
Doručovací adresa Realizátora:
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Design pro konkurenceschopnost
Výstaviště 1
7

647 00 Brno

10.2 Způsob výběru účastníků
Výběr účastníků Projektu Design probíhá průběžně, na základě doručení Přihlášky.
Hodnoceny jsou všechny předložené Přihlášky.
V souladu s platnými právními předpisy pro poskytování podpory v režimu de minimis
může MSP předložit neomezený počet Přihlášek po dobu trvání této Výzvy.
Na každou zvýhodněnou službu předkládá MSP samostatnou Přihlášku. Hodnocení
probíhá ve 2 kolovém hodnotícím procesu dle kritérií popsaných v příloze č. 3 této
Výzvy.
Hodnocení Přihlášky provádí Realizátor. O poskytnutí podpory na základě splnění
stanovených kritérií a doporučení Realizátora a Řídící výbor projektu rozhoduje
Řídící orgán OPPIK.
Nesprávné doručení či nesplnění výběrových kritérií Projektu MSP zakládá důvod pro
neposkytnutí podpory.

11 Účast v dalších programech podpory
Na shodné – částečně či plně se překrývající – způsobilé výdaje podpořené
z projektu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu podle
článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani podporu v režimu de minimis
podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013.
Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou na tatáž opatření
rizikového financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší
příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické okolnosti každého
případu stanovena v nařízení o blokové výjimce5 nebo v rozhodnutí Komise.

12 Ostatní ustanovení
Na poskytnutí podpory není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje
poskytovatel podpory.
Realizátor si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit.

Nařízení 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; Nařízení Komise
(ES) ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
5
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13 Přílohy
1. Seznam podporovaných CZ-NACE
2. Přihláška na akci
3. Výběrová kritéria
4. Závazná osnova Závěrečné zprávy z individuální spolupráce s designérem
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