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
„Propagace průmyslového designu v zahraničí“
Název programu podpory
Prioritní osa operačního
programu
Číslo Výzvy
Datum vyhlášení Výzvy
Datum zahájení příjmu Přihlášek
do projektu
Datum ukončení příjmu
přihlášek do projektu
Systém sběru přihlášek do
projektu
Plánovaná alokace pro tuto
Výzvu

MARKETING
PO - 2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a
středních podniků“
2
15. 11. 2016
21. 11.2016
30. červen 20181
průběžný
7 800 000 Kč

Příjem Přihlášek může být ukončen před tímto datem z důvodu vyčerpání limitního příspěvku na
poskytování podpory formou zvýhodněných služeb „Propagace průmyslového designu v zahraničí“.
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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 projektu Design pro konkurenceschopnost
2016 – 2018 (dále jen „Projekt Design“), v rámci programu podpory „Marketing“
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
(dále jen „OPPIK“).

3 Základní ustanovení
Řídicí orgán – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“),
(www.mpo.cz).
Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory formou zvýhodněné služby
v rámci této Výzvy je Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, příspěvková
organizace MPO, (dále jen „CT“), (www.czechtrade.cz).
Podpora formou zvýhodněných služeb 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.2
Na poskytnutí zvýhodněné služby není právní nárok. O konečné výši podpory
rozhoduje poskytovatel podpory. Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo Výzvu
pozastavit nebo předčasně ukončit.
Termín ukončení realizace Projektu Design je stanoven na 31. 12. 2018.

4

Cíl Výzvy

Cílem výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních
podniků (dále MSP) prostřednictvím kvalitní propagace jejich průmyslové produkce
na zahraničních akcích formou individuálních expozic.
Projekt Design umožní prezentaci malým a středním firmám na významných
zahraničních akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svých
podnikatelských aktivit. Firmy tak získají možnost překlenout počáteční bariéry a
uspět na zahraničních trzích.
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Úřední věstník EU, L 352, 24. 12 .2013
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5 Zvýhodněné služby
 Pronájem výstavní plochy pro realizaci individuální expozice.
 Poplatek/ky za účast na akci.
 Návrh designu individuálního stánku a jeho realizace - technická
dokumentace, instalace a demontáž, pronájem výstavnického nábytku a
fundusu, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika,
případně prvky požární prevence, výroba a aplikace vizuální prezentace
obchodního jména a loga, prvků povinné publicity na příslušné části výstavní
expozice; základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz
odpadu, úklid.
 Marketingové materiály a propagace dané akce – inzeráty v zahraničním
tisku, bannery.
 Překlady tiskovin k dané zahraniční akci – prezentační a propagační
tiskoviny, např. leták, prospekt nebo pozvánka,
 Brožura „Design pro konkurenceschopnost“ – bude propagovat účastníky
a poskytovat ucelenou informaci potenciálním obchodním partnerům na
zahraničních akcích. Brožura bude součástí každé zahraniční akce, CT zajistí
grafickou a tiskovou službu, po vyhotovení brožury provede CT úhradu a
následně CT zahrne podíl účastníka na brožuře do celkového vyúčtování
účasti na akci.
CT zajistí výše uvedené služby pro MSP (cílovou skupinu), které mají zájem
zúčastnit se vybraných zahraničních akcí formou individuálních prezentací, a to dle
možností dané nabídky a dle možností dané organizátorem samotné zahraniční
akce/veletrhu. Seznam akcí, zařazených do Projektu Design tvoří Přílohu č. 1 této
Výzvy.
Minimální počet podpořených účastníků (MSP) k uskutečnění podpory formou
zvýhodněných služeb na dané akci jsou nejméně 4 účastníci, se kterými bude
podepsaná Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby. V případě nenaplnění kapacity
dané akce se daná akce neuskuteční.
Zvýhodněné služby v rámci této Výzvy – „Propagace průmyslového designu
v zahraničí“ jsou poskytovány do výše 50% způsobilých výdajů. Účastník hradí
svou participaci (stanovený podíl na zvýhodněné službě) formou zálohy přímo
dodavatelům zvýhodněných služeb (např. veletržní správa, realizátor expozice,
designér) v souladu s Návrhem realizace akce, který zpracuje Poskytovatel
zvýhodněné služby.
4

Maximální výše podpory činí 130 000 Kč bez DPH na jednu firmu v rámci konkrétní
akce v zahraničí za splnění povinné participace. Zvýhodněná služba je poskytována
na základě Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby. 3
Každý oprávněný MSP se může účastnit více aktivit v rámci Projektu Design v
souladu s platnými právními předpisy pro poskytování podpory v režimu de minimis,
jejichž dodržování prokazuje účastník Poskytovateli zvýhodněné služby Design.

6 Cílová skupina
Zvýhodněné služby jsou určeny malým a středním podnikatelům4, kteří splňují
podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem5.
Příjemce zvýhodněné služby musí být k datu podání přihlášky oprávněn k podnikání
na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k
jejímuž uskutečňování je realizována akce6.
Příjemce zvýhodněné služby (MSP) k datu podání přihlášky:
 nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky7 a vůči
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské

Výši podpory zanese CT do registru de minimis nejpozději 5 dní po nabytí účinnosti Smlouvy o
poskytnutí zvýhodněné služby. K úpravě čerpání dojde po konečném vyúčtování akce formou Dodatku
ke Smlouvě o poskytnutí zvýhodněné služby a tato změna bude zanesena do registru de minimis.
4 Podnikající fyzická osoba tuzemská, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným,
společnost komanditní, nadace, nadační fond, akciová společnost, obecně prospěšná společnost,
ústav, družstvo, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková
organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod
zahraniční právnické osoby, organizační složka zahraničního nadačního fondu, organizační složka
zahraniční nadace, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod, vysoká škola (veřejná, státní), školská
právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických
osob, dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, zahraniční spolek, mezinárodní nevládní organizace,
organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení,
evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční pobočný spolek.
5 Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1 – 84.
6 Žadatelé z jiných členských států EU předloží úředně ověřený český překlad dokladu o oprávnění k
podnikání prokazující, že je žadatel oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické
činnosti a předmět podnikání žadatele odpovídá obdobnému CZ-NACE.
7 V případě České republiky se jedná o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení,
zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí jako právní nástupce Fondu
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR,
Státní fond kultury, Státní fond kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a
svazky obcí.
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unie, posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se
považují za vypořádané nedoplatky;
 nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců;
 nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného
v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem;
Příjemcem zvýhodněné služby nemůže být subjekt, pokud k datu podání přihlášky:
a) Nezveřejní svoji strukturu vlastnických vztahů dle požadavků poskytovatele
podpory. Poskytovatel podpory bude v rámci struktury vlastnických vztahů žadatele
posuzovat případnou registraci sídla žadatele či jeho vlastníků v daňových rájích.
Přihláška do projektu nebude schválena žadateli se sídlem v některém z daňových
rájů, či žadateli, u něhož ve vlastnické struktuře, a to až ve vztahu k tzv. konečnému
vlastníkovi, figurují subjekty založené v daňových rájích; s výjimkou do 25 %
vlastnictví v takových teritoriích v případě veřejně obchodovatelných společností (ve
vazbě na 25% podíl na hlasovacích či vlastnických právech dle Aplikačního výkladu
MSP, aby u veřejně obchodovatelných společností nedocházelo bez možností jejich
vlivu k účelovému zneužívání zakoupení jedné či více akcií k znevýhodnění
konkurenta). Posuzovat se bude vlastnická struktura až do úrovně posledního
vlastníka („ultimate owner“). Seznam daňových rájů dle Evropské komise je Přílohou
č. 5 této Výzvy. Poskytovatel podpory bude v rámci výše uvedeného posuzování
vlastnické struktury kontrolovat u žadatele také jeho případný střet zájmů dle platné
národní legislativy.
b) Poskytovatel podpory bude dále ověřovat velikost podniku ve vztahu k evropské
definici malých a středních podniků, bude ověřovat vlastnickou strukturu žadatele v
rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech. Nezbytným předpokladem k tomuto ověření budou údaje v
Přihlášce do projektu a čestná prohlášení, která budou charakterizovat a deklarovat
velikost podniku a ekonomické výsledky ve vztahu k předepsaným parametrům
evropské definice MSP. Poskytovatel podpory případně ověří skutečnosti v Přihlášce
do projektu a čestných prohlášení za využití systému ARACHNE nebo obdobného
nástroje pro sledování vlastnických nebo kontrolních vazeb subjektů (např. systém
ekonomických subjektů ARES).
c) Je proti němu vedeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a/nebo bylo rozhodnuto o jeho úpadku
(pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se
6

na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak
splněna);
d) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil
exekuci jeho majetku;
e) je v likvidaci;
f) byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se
provozování živnosti;
g) je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/201488.
h) má neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného v
návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem.

7 Podpora malého rozsahu (de minimis)
V rámci této Výzvy je poskytována podpora ve formě zvýhodněných služeb podle
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
„Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících
okolností:
a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož
existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti pro rizikové financování – která není
malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě
hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v
oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny
upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát
od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší
překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s
ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice 2013/34/EU (1) a
„základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.
b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není
malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky nebo – pro účely způsobilosti
pro rizikové financování – která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního
komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním
zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro
účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky
společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.
c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria
vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.
d) 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.
e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy
(EBITDA) je nižší než 1,0.
8
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108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „de
minimis“).
MSP nezískává od CT žádné peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných
podmínek.
CT je povinen zanést informace o takto poskytnuté podpoře a jejím příjemci do
Centrálního registru podpor malého rozsahu, k čemuž je Příjemce zvýhodněné
služby povinen CT poskytnout maximální součinnost. Kurz přepočtu částky podpory
malého rozsahu z CZK na EUR se odvíjí ode dne poskytnutí podpory malého
rozsahu.

7.1 Účast v dalších programech podpory
Na shodné – částečně či plně se překrývající – způsobilé výdaje podpořené z
Projektu Design 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 výjimce nebo v rozhodnutí Komise.

7.2 Nezpůsobilé výdaje
 DPH, pokud je Příjemce zvýhodněné služby plátcem DPH.
 Zakázky na dodávky a služby v souhrnné hodnotě nad 400 tis. Kč bez DPH
respektive nad 500 tis. Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s
Pravidly pro výběr dodavatelů, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 Výstupy nesplňující Pravidla způsobilosti a publicity, které jsou Přílohou č. 6
této Výzvy.
 Výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení akce.
 Splátky půjček a úvěrů.
 Sankce a penále.
 Náklady na záruky, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní
poplatky.
 Leasing.
8

8 Odvětvové vymezení
Podporovány jsou MSP, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ
– NACE uvedených v Příloze č. 2 této Výzvy.
Podporovány nejsou 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. 2, Část B této Výzvy.

9 Hodnocení a výběr firem / Proces výběru firem
Všechny Přihlášky do Projektu Design doručené v termínu pro jejich předkládání jsou
hodnoceny ve dvoukolovém hodnotícím procesu dle kritérií popsaných v příloze této
Výzvy. Výběr MSP, kterým bude zvýhodněná služba poskytnuta, provádí Řídicí
orgán OP PIK na základě vyhodnocení Realizátorem projektu. Po schválení MSP
Řídicím orgánem OP PIK dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby.
Vyhodnocení a výběr MSP do projektu se očekává v průběhu 4 týdnů od doručení
úplné Přihlášky.
Přihláška je veřejně přístupná na webových stránkách České agentury na podporu
obchodu/CzechTrade a MPO. Originál této přihlášky podepsaný zástupcem,
oprávněným jednat za Žadatele, musí být doručen na níže uvedené adresy výlučně:
osobním doručením nebo zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem nebo
zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení nebo prostřednictvím
datové schránky.
Doručovací adresy Realizátora projektu:
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Výstaviště 1
647 00 Brno
Datová schránka: ID afrv7v6

10 Publicita
Příjemce zvýhodněné služby je povinen se na vlastní náklady podílet na propagaci
akce v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém
období 2014 – 2020, který je dostupný na webech České agentury na podporu
obchodu/CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétní způsob
propagace Účasti MSP bude Příjemci zvýhodněné služby určen Realizátorem
projektu v průběhu plnění Smlouvy o poskytnutí podpory.
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11 Monitoring
Příjemce zvýhodněné služby je povinen spolupracovat s Poskytovatelem
zvýhodněné služby na monitoringu akce, a to po dobu jejího trvání a nejméně po
dobu pěti (5) let od data jejího skutečného ukončení. Příjemce zvýhodněné služby
bude v rámci této spolupráce poskytovat Poskytovateli zvýhodněné služby na jeho
výzvu a ve stanovené lhůtě požadované informace, týkající se účasti MSP na akci, a
to vyplněním zaslaných informačních dotazníků, popř. jiným Poskytovatelem
zvýhodněných služeb určeným způsobem.

12 Přílohy
1. Seznam zahraničních akcí
2. Seznam podporovaných CZ-NACE
3. Přihláška na akci
4. Výběrová kritéria
5. Seznam daňových rájů dle Evropské komise
6. Pravidla způsobilosti a publicity
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