Agentura na podporu obchodu CzechTrade
vyhlašuje ve spolupráci s
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
Řídícím orgánem
OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020

VÝZVU č. 3
k podání přihlášek k účasti na akcích Individuální
spolupráce s designérem v rámci projektu DESIGN PRO
KONKURENCESCHOPNOST
podpořeného z OP PIK, program podpory Marketing

Identifikace Výzvy

Program podpory MARKETING
2
„Rozvoj
podnikání
konkurenceschopnosti malých
středních podniků“
3
2. 7. 2018
Od 2. 7. 2018 do 30. 11. 20191

a
a

Prioritní osa
Číslo Výzvy
Datum vyhlášení Výzvy
Příjem přihlášek
Systém sběru přihlášek do
projektu
Průběžný
Plánovaná alokace pro tuto
Výzvu
9 750 000,- Kč2

1Příjem

přihlášek může být pozastaven před datem ukončení příjmu přihlášek z důvodu vyčerpání finanční
alokace.
2 Jedná se o alokaci na celé období projektu DESIGN 2016-2020.
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1 Základní ustanovení
a) Správcem programu Marketing je Řídící orgán OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen
„MPO“), (www.mpo.cz).
b) 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 zvýhodněné služby) 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.3

2

Cíl Výzvy

Cílem této Výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci designérů a podnikatelského sektoru v
oblasti inovací. Díky této kooperaci mezi podniky a profesionálními designéry dojde
ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím
kvalitního designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu.

2.1 Podporované aktivity
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 (skici), 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 této Výzvy.

3 Příjemce podpory
3.1 Vymezení příjemce podpory
Účastníkem akce v rámci tohoto projektu může být malý a střední podnikatel (MSP)4
splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Cílová
skupina projektu).
Úřední věstník EU, L 352, 24. 12 .2013
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.
3

3

Příjemce zvýhodněné služby musí k datu podání přihlášky splňovat následující
podmínky:


být malý nebo střední podnik dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014;



být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt5;



být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmů v
některém z členských států EU. Žadatel bere na vědomí, že v okamžiku poskytnutí
zvýhodněné služby bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo
odštěpný závod. Žadatel musí mít pobočku zapsanou k datu poskytnutí zvýhodněné
služby ve výpisu Registru živnostenského podnikání.

Příjemce zvýhodněné služby k datu podání přihlášky:


nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím6 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 nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Toto žadatel
doloží svým čestným prohlášením;



nevykonává podle svého čestného prohlášení podnikatelskou činnost v odvětví
prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03);



celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za poslední tři po
sobě jdoucí účetní období 200 000 EUR7,



nesmí mít své sídlo v NUTS 2 Praha, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně
spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

Příjemcem zvýhodněné služby nemůže být podnikatelský subjekt, pokud ke dni
podání přihlášky o účast na akci v rámci tohoto projektu:


má vlastníky v jurisdikcích nespolupracujících v daňové oblasti, tzv. daňových rájích,
a to z více než 25 % z celkového podílu na vlastnické struktuře. Seznam daňových

5 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.
6 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo
financí, jako právní nástupce Fondu 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.
7 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;

4

rájů dle závěrů Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) je součástí příloh
této Výzvy;


neuvedl v Přihlášce údaje pro určení statusu MSP. Poskytovatel je oprávněn vyžádat
od žadatele relevantní oficiální dokumenty k doložení sledovaných údajů (aktiva,
obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické struktury;



neuvedl v Přihlášce údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona
č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech;



dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena
reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v
úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna);



je v likvidaci;



byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se
provozování živnosti;



je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/20148.

3.2 Odvětvové vymezení
Podpora je určena na realizaci projektů zaměřených na oblast zpracovatelského průmyslu a
služeb v souladu se seznamem ekonomických činností CZ – NACE. Podporovány nejsou
projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:


výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze Seznam
podporovaných CZ-NACE,



zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

8 „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.
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4 Způsobilé výdaje
4.1

Způsobilé výdaje podporované v režimu
designéry z Adresáře designérů CzechTrade

de

minimis,

zajišťované

Výdaje, nezbytné k zajištění designu nových produktů a posouzení jejich tržního potenciálu,
využitelné výhradně příjemcem podpory. Jedná se o výdaje za:


zpracování analýzy stavu designu ve firmě a analýzy konkurence (Externí
benchmarking),



definování budoucích změn (minimálně 3 skici),



zpracování rámcového harmonogramu navržených změn a finanční analýzy nákladů
na změnu designu,



rozpracování zvolené varianty do návrhu designu, vytvoření 3D modelu nebo
počítačové vizualizace,



autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě
prototypu).

Zvýhodněná služba zahrnuje všechny výše uvedené dílčí činnosti v rámci jedné individuální
spolupráce.

4.2 Nezpůsobilé výdaje


DPH, pokud lze uplatnit nárok na jeho odpočet



Náklady vzniklé před datem schválení projektu.



Výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení projektu.



Nákup práv k užívání duševního vlastnictví - licence, patenty, certifikace firmy apod.

5 Forma a výše podpory pro MSP
Je poskytována podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. 12. 20139 ve formě zvýhodněné služby max. do výše 50 000,- Kč bez DPH na jednu
účast na akci (spolupráci s designérem) za splnění povinné 50% participace příjemce
zvýhodněné služby. Zvýhodněná služba je poskytována na základě Smluv o poskytnutí
zvýhodněné služby a spolupráci.10
Příjemce podpory prokazuje svou participaci (50% podíl na zvýhodněné službě)
prostřednictvím doložených dokladů o úhradě způsobilých výdajů na zajištění 50% podílu na
Odměně designéra.

Úřední věstník EU, L 352, 24. 12 .2013
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.
9

10

6

Příjemce podpory může využít zvýhodněné designérské služby na více individuálních
projektů MSP v souladu s platnými právními předpisy pro poskytování podpory v režimu de
minimis, jejichž dodržování prokazuje účastník Realizátorovi (CT).
Účastník nemůže podmiňovat svoji účast na akci účastí nebo neúčastí jiného účastníka.

6 Specifikace podpory poskytované formou zvýhodněné služby
CT zajistí u vybraných dodavatelů/designérů z Adresáře designérů CzechTrade pro příjemce
zvýhodněné služby, uvedené v odstavci 4.1 této Výzvy. Podrobný popis zvýhodněných
služeb je uveden v Závazné osnově Závěrečné zprávy z individuální spolupráce
s designérem, která je přílohou této Výzvy.

7

Územní dimenze
a) Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
b) Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce
zvýhodněné služby) nýbrž skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska
jeho přínosů do příslušného regionu.
c) Vymezení zvýhodněných regionů: Okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob
vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za
poslední měsíc před vyhlášením Výzvy). Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky
postižených regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného
programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce
potřebné.

8 Výběr příjemců zvýhodněné služby
8.1 Přihláška a způsob jejího předložení
Žadatel o zvýhodněnou službu předloží CT Přihlášku do projektu DESIGN – část 1 a část 2
(Prohlášení včetně de minimis).
Přihláška je veřejně přístupná na webových stránkách České agentury na podporu
obchodu/CzechTrade. Originál této přihlášky podepsaný zástupcem, oprávněným jednat za
Žadatele, musí být doručen na níže uvedené adresy výlučně: osobním doručením nebo
zasláním poštou doporučeným dopisem nebo zasláním kurýrní službou, která umožňuje
ověření doručení nebo prostřednictvím datové schránky. Žadatel může být následně vyzván
k předložení dalších dokladů a materiálů souvisejících s jeho účastí na akci.
Doručovací adresy Realizátora projektu:
Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade
budova Regionální hospodářské komory
Výstaviště 1, 603 00 Brno
Datová schránka: afrv7v6

7

8.2 Způsob výběru příjemců zvýhodněné služby
Všechny Přihlášky do Projektu Design doručené v termínu pro jejich předkládání jsou
hodnoceny ve dvoukolovém hodnotícím procesu dle výběrových 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 smluv o poskytnutí zvýhodněné služby a spolupráci.
Vyhodnocení dle výběrových kritérií a výběr MSP do projektu se očekává v průběhu 4 týdnů
od doručení úplné Přihlášky.

8.3 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 výjimce11 nebo v rozhodnutí Komise.

9 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 zvýhodněných služeb, a to vyplněním zaslaných informačních
dotazníků, popř. jiným Poskytovatelem zvýhodněných služeb určeným způsobem.

10 Ostatní ustanovení
Na poskytnutí zvýhodněné služby (zvýhodněné služby) není právní nárok. O konečné výši
zvýhodněné služby rozhoduje poskytovatel zvýhodněné služby.
Poskytovatel zvýhodněné služby si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně
ukončit.
Účast v dalších programech podpory: Na téže způsobilé výdaje projektu podpořeného
z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie, ani podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise
(EU) č. 1407/201312.

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.
12 Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1- 8.
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
11

8

Účast v projektu nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména:


rovné příležitosti mezi muži a ženami (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace
na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového
názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace),



rovné příležitosti a nediskriminace (např. z důvodu sociálního vyloučení nebo
zdravotního postižení),



udržitelný rozvoj (splnění právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního
prostředí).

11 Základní pojmy:
Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 se rozumí Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne
14. června 2017 (Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1-84).
Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 se rozumí 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 (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1-8).
Malý a střední podnikatel (MSP) je podnik splňující definici stanovenou v Příloze č. 1
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Podpora de minimis - představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními
podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku13 za dobu současného a dvou
předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro
přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky, platný v den vydání RoPD. Pro
podniky, které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální výše
podpory de minimis snížena na 100 000 EUR.
Za spojené subjekty jsou považovány právnické osoby ovládané stejnou fyzickou osobou,
pokud tato fyzická osoba vykonává ekonomickou činnost. Pokud tedy fyzická osoba pouze
podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách
tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s
dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v prvním
pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
13 Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici
jednoho podniku viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis.
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;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou
uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v prvním pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo
více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
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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, 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 zjištění, zda je žadatel spojen s jinými subjekty, je využíván
jednotný formulář pro všechny poskytovatele podpory de minimis v ČR. Pro přepočet výše
podpory 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.

Přílohy:
1. Přihláška na akci, část 1, část 2 (Prohlášení včetně de minimis)
2. Výběrová kritéria
3. Závazná osnova Závěrečné zprávy z individuální spolupráce s designérem
4. Seznam podporovaných CZ-NACE
5. Vymezení daňových rájů dle seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti
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registrační číslo:

Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018
Přihláška na akci Individuální spolupráce s designérem
Identifikace žadatele
IČ:
Název subjektu:
Plátce DPH:

DIČ:

ANO / NE

Sídlo firmy:
Kraj:
Právní forma:
Předmět podnikání:
Počet zaměstnanců na HPP:
Skutečné místo dopadu zvýhodněné
služby1:
Osoba oprávněná jednat dle OR:
Telefon:
E-mail:
Webová stránka:
Jméno, název pozice a kontaktní
údaje na osobu zajišťující
komunikaci s agenturou CzechTrade
ve věci žádosti o podporu:
Převažující ekonomická činnost
účastníka dle klasifikace CZ NACE2:
Účetní období:

kalendářní rok

hospodářský rok/ od - do

Popis činnosti/produktového
portfolia:

Skutečné místo dopadu realizovaného projektu MSP musí být území České republiky, mimo NUTS 2
Praha; adresa výrobny/provozovny
2
Jedná se o činnost zaregistrovanou v registru ekonomických subjektů, tato činnost musí odpovídat
seznamu podporovaných CZ NACE.
1

1

Roční obrat:
Podíl exportu z tržeb:
Vývozní teritoria – EU:
Vývozní teritoria – země mimo EU:

Specifikace služby

Vybraný designér registrovaný
v Adresáři Designérů CT
www.designers-database.eu:

Zdůvodnění výběru designéra:

Cílová skupina. Kdo je Vašim
typickým zákazníkem:

Pro které trhy/země je produkt
primárně určen:

EU……………………………………………………….
ostatní země………………………………………..

Motivační faktory pro spolupráci
s designérem:

Významní konkurenti:

Aktuální trendy ve Vašem oboru:

2

Hlavní překážky Vašeho úspěchu:

Výše odměny designéra v Kč:

Definujte produkt/ty, které budou
předmětem zvýhodněné služby
(spolupráce s designére), vaše cíle a
očekávané přínosy:

3

Čestné prohlášení
Žadatel o zvýhodněnou službu čestně prohlašuje, že:
a) je k datu podání Přihlášky do projektu malý nebo střední podnik (MSP) dle dle Přílohy č. 1
Nařízení Komise (EU) č. 651/20143;
b) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizována akce;
c) je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů v některém z členských států EU. Žadatel bere
na vědomí, že v okamžiku poskytnutí zvýhodněné služby bude muset mít v České republice
založenou provozovnu nebo odštěpný závod. Žadatel musí mít pobočku zapsanou k datu
poskytnutí zvýhodněné služby ve výpisu Registru živnostenského podnikání;
d) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím 4 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;
e) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
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
následující účetní období dle zákona o účetnictví 200 000 EUR5;
h) nemá vlastníky v jurisdikcích nespolupracujících v daňové oblasti, tzv. daňových rájích, a to z
více než 25% z celkového podílu na vlastnické struktuře;
i) uvedl v Přihlášce/Čestném prohlášení údaje pro určení statusu MSP (aktiva, obrat, počet
zaměstnanců);
j) uvedl v Přihlášce údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č.
218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech;
k) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční
zákon)6;
l) není v likvidaci,
m) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování
živnosti;
n) není podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 7

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů
do jednotlivých kategorií nalezneta na www.agentura-api.org.
4
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.
5
Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) pro účely použití pravidla de minimis zahrnuje veškeré
subjekty,které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném
subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu
podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách
tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv,
náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod
písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
6
Pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v
úpadku a podmínka pro poskytnutí podpory je tak splněna.
7 „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
3

4

o) na předmětnou akci nečerpá podporu z dalších veřejných zdrojů;
p) Zvýhodněnou službu užije výhradně za účelem realizace předmětné akce, a to k úhradě
finanční spoluúčasti, a zároveň zajistí financování zbývající části Zvýhodněné služby, jejíž
financování není pokryto finanční spoluúčastí Poskytovateli zvýhodněné služby (CzechTrade);
q) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby;
r) poskytne součinnost při přípravě, realizaci a vyúčtování akce;
s) oznámí do 8 kalendářních dnů Poskytovateli zvýhodněné služby (CzechTrade) veškeré
skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na realizaci akce a jeho účasti na akci;
t) všechny předkládané kopie dokumentace (faktury/daňové doklady od dodavatele a výpisy z
účtů o jejich úhradě, smlouvy uzavřené s dodavateli vč. příloh, příp. dobropisy atd.) souhlasí s
originály archivovanými žadatelem (MSP) po stanovenou dobu, tj. 10 let ode dne ukončení
akce;
u) povede o způsobilých výdajích předmětné akce a použití prostředků určené k financování
způsobilých výdajů oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v podmínkách Smlouvy o
poskytnutí zvýhodněné služby a podklady uchová po dobu 10 let ode dne ukončení akce, a
zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost v souladu s čl. 140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 ze dne 17. prosince 2013;
v) souhlasí se zveřejněním všech dokumentů souvisejících se zvýhodněnou službou na
internetových stránkách Ministerstva financí v souladu s §18a zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech;
w) poskytne Poskytovateli zvýhodněné služby (CzechTrade) potřebnou míru součinnosti tak, aby
mohl zajistit splnění hodnoty indikátoru 10305: soukromé investice odpovídající veřejné
podpoře podniku (granty) – koneční uživatelé, a to včetně poskytnutí informací o celkové výši
vlastních finančních prostředků použitých příjemcem zvýhodněné služby na realizaci akce;
x) se bude na vlastní náklady podílet na propagaci akce v souladu s Nařízením Rady (ES) č.
1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999 a Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu
soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Pravidly způsobilosti výdajů a publicity OP PIK a Manuálem JVS
ESI fondů v PO 2014 - 20208;
y) bude 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.

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
Konkrétní způsob propagace akce- účasti MSP bude Příjemci zvýhodněné služby určen Poskytovatelem
zvýhodněné služby (CzechTrade) v průběhu plnění Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby.
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Kontaktní údaje:
Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade
budova Regionální hospodářské komory
Výstaviště 1, 603 00 Brno
GSM: 724 009 829, 724 966 511
e-mail: design@czechtrade.cz
Vyplněnou a podepsanou Přihlášku a Prohlášení včetně de minimis v písemné formě v českém jazyce
doručte pozemní poštou na adresu Realizátora nebo prostřednictvím datové schrány s elektronickým
podpisem.
Na obálku uveďte název projektu „Design pro konkurenceschopnost“.
Přihlášky jsou evidovány v pořadí dle data doručení.
Doručovací adresa Realizátora projektu:
Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade
budova Regionální hospodářské komory
Výstaviště 1, 603 00 Brno
Datová schránka: afrv7v6
Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím se zpracováním svých
osobních údajů v souladu Nařízením EU 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, a beru
na vědomí, že budou použity výlučně v rámci činnosti vyvíjené agenturou CzechTrade.
Potvrzuji, že splňuji podmínky, které jsou určené k čerpání podpory formou zvýhodněné
služby.

Jméno a příjmení osoby oprávněná jednat dle OR:
………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………………………… Podpis: …………………………………………
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T2A_2_F_Prohlášení k žádosti o podporu včetně
de minimis

Platnost od: 11.6.2018

Upozorňujeme, že je zakázané jakkoli manipulovat s automatickými výpočty, každý takový zásah, který následně povede k nesprávnému určení statusu
podniku, bude posuzován jako pochybení žadatele!
PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU (NEDÍLNÁ A POVINNÁ SOUČÁST (PŘEDBĚŽNÉ) ŽÁDOSTI O PODPORU)
I. Prohlášení ke statusu malého a středního podnikatele dle přílohy č. 1 Nařízení EK č. 651/2014 (resp. Doporučení 2003/361/ES)
Rok N
Zaměstnanci
Obrat /mil.
Aktiva /mil.
(počet)
EUR/
EUR/
IČ
Název
Sídlo

Podíl /%/

Zaměstnanci
(počet)

Obrat /mil.
EUR/

Rok N-1
Aktiva /mil.
EUR/

Podíl /%/

Zaměstnanci
(počet)

Obrat /mil.
EUR/

Rok N-2
Aktiva /mil.
EUR/

Podíl /%/

Samostatný podnikatel (žadatel o dotaci)
X

X

X

Propojené podniky

Partnerské podniky
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
CELKEM
0
0
0
X
Výpočet je pouze orientační. Doporučujeme žadateli, aby velikost podniku dále posoudil dle podrobných ustanovení výše uvedených Doporučení/Nařízení.
Za stanovení výsledné velikosti podniku odpovídá žadatel.
Mikropodnik

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Pokud status MSP není v období N a N-1 shodný, je nutné vyplnit a zkoumat údaje za rok N-2, případně i dále do historie. Podrobnosti stanoví Aplikační výklad MSP v článku 3.

II. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle Nařízení EK č. 1407/2013
Žadatel
IČ/datum
narození

Poskytnutá podpora de minimis /EUR/
Název/obchodní jméno/jméno žadatele

Sídlo/adresa žadatele

období n-2

období n-1

období n

Celkem

Žadatel o dotaci
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Podniky, ze kterých žadatel o podporu vznikl v uplynulých 2 letech:
Podniky, se kterými je žadatel ve spojení dle definice jednoho podniku:
0
Žadatel vznikl rozdělením (rozštěpením) a převzal činnost podniku, na kterou byla podpora de minimis poskytnuta:
0
CELKEM
0

X

X

POSKYTNOUT LZE MAXIMÁLNĚ

X

X

X

200000

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

kalendářní rok
hospodářský rok
Začátek
Konec
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto
Začátek
Konec
Začátek
Konec
Začátek
Konec
2. Prohlášení o podnicích propojených s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě
nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za
podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č.
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě
nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za
podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č.
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že
není ve spojení s žádným podnikem;
je ve smyslu výše uvedené uvedeného textu ve spojení s níže uvedenými podniky:
IČ/datum
narození
Název/obchodní jméno/jméno podniku
Sídlo/adresa podniku

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
IČ/datum
narození
Název/obchodní jméno/jméno podniku
Sídlo/adresa podniku

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků:

jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
IČ/datum
narození
Název/obchodní jméno/jméno podniku
Sídlo/adresa podniku

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita . Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka podpory v EUR

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků:

jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
Žadatel dále prohlašuje, že:
nemá vlastníky v jurisdikcích nespolupracujících v daňové oblasti, tzv. daňových rájích, a to z více než 25% z celkového podílu ve vlastnické struktuře.
Poznámka k vyplnění:
1) V případě vyzvání ze strany poskytovatele dotace je žadatel/příjemce dotace povinen průkaznými dokumenty doložit informace uvedené v tomto Prohlášení.

III. INFORMAČNÍ POVINNOST ŽADATELE DLE § 14 (3) e) zákona č. 218/2000 Sb.
Identifikace dalších osob s podílem v této právnické osobě (tj. akcionářů, společníků, podílníků žadatele) vyjma výše uvedených
IČO
Obchodní název (jméno a příjmení)
Sídlo (trvalé bydliště u FO)

IČO

Identifikace dalších osob, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu (vyjma výše uvedených)
Obchodní název (jméno a příjmení)
Sídlo

Podíl (%)

Prohlášení žadatele ke všem částem formuláře:
1) Prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně a jsou úplné a pravdivé k datu sestavení a podání žádosti o podporu a v souladu se
stavem v účetnictví a účetních závěrkách uvedených subjektů.
2) Prohlašuji(eme), že jsem(jsme) si vědom(i) právních důsledků (včetně trestněprávních) při uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů.
3) Zavazuji(eme) se k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně
informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly.
4) Souhlasím(e) se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p.,
za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o
podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
1, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Poznámka: Pro účely přepočtu údajů MSP - korunový ekvivalent se stanoví vynásobením částek uvedených v EUR kursem vyhlášeným Evropskou centrální bankou
pro poměr mezi EUR a Kč k 31.12. roku předcházejícímu roku, ve kterém je určován status MSP , příp. pro poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud
31.12. připadá na sobotu, neděli nebo svátek.

Jméno a příjmení osoby oprávněná jednat dle OR:

Datum: ………………………………………… Podpis a razítko: …………………………………………

Výběrová kritéria
Hodnocení přihlášek do projektu Design pro
konkurenceschopnost 2016 – 2018
Individuální spolupráce s designérem
Název subjektu:
IČ subjektu:
Registrační číslo přihlášky:

Hodnoceny jsou všechny předložené přihlášky. Na každou akci Žadatel předkládá samostatnou
Přihlášku.
Hodnocení probíhá ve 2 kolovém hodnotícím procesu dle kritérií popsaných níže.
Nesplnění kritérií projektu zakládá důvod pro neschválení podpory.
1. kolo hodnocení
Předmětem 1. kola je kontrola formální správnosti a přijatelnosti Přihlášek pomocí binárních
(vylučovacích) kritérií ANO/NE.
Binární (vylučovací) kritéria
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

ANO/NE

Přihláška byla podána v termínu pro
podávání Přihlášek.
Přihláška
je
vyplněna
v
požadovaných částech.
Přihláška byla podepsána osobou
oprávněnou jednat za Žadatele o
podporu.
Žadatel o podporu uvedl v Přihlášce
údaje pro určení statusu MSP.
Žadatel o podporu je MSP dle
definice v Příloze I Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014.
Žadatel je oprávněn k podnikání na
území
ČR
odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti,
k jejímuž
uskutečňování
je
realizována akce.

Zdroj informací
Evidenční systém CT/Přihláška
Přihláška/Čestné prohlášení
Přihláška, Administrativní registr
ekonomických subjektů (ARES), Výpis
z Obchodního rejstříku
Přihláška/Čestné prohlášení
Přihláška/Čestné prohlášení
Čestné prohlášení /Výpis z Registru
ekonomických subjektů ČSÚ v ARES/Výpis z
Registru ekonomických subjektů ČSÚ v
ARES (NACE)

1/4

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Žadatel je podle svého čestného
prohlášení
registrován
jako
poplatník daně z příjmů v některém
z členských států EU.
Žadatel podle svého čestného
prohlášení nemá žádné nedoplatky
vůči vybraným institucím1 a vůči
poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu
Evropské Unie.
Žadatel podle svého čestného
prohlášení nemá žádné nedoplatky
z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců.
Skutečné
místo
dopadu
realizovaného projektu musí být
území ČR mimo NUTS 2 Praha
(rozhodující pro posouzení místa
dopadu není sídlo Žadatele).
Podle Registru de minimis nebyl u
Žadatele a s ním spojených podniků
dosud vyčerpán limit podpory de
minimis 200 000,- EUR.
Žadatel podle svého čestného
prohlášení nemá vlastníky v
jurisdikcích nespolupracujících v
daňové oblasti, tzv. daňových
rájích, a to z více než 25% z
celkového podílu na vlastnické
struktuře.
V obchodním
rejstříku
na
www.justice.cz bylo ověřeno, že na
Žadatele nebyl prohlášen konkurz
nebo nebyla vyhlášena likvidace.
U žadatele nebylo rozhodnuto o
jeho úpadku dle ustanovení § 136
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon.
Žadatel není podnikem v obtížích

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Přihláška /Výpis ze Živnostenského rejstříku
v ARES

Čestné prohlášení /Čestné prohlášení
žadatele o podporu v režimu de minimis/
Registr de minimis (RDM)

Přihláška/Čestné prohlášení

Čestné prohlášení /Výpis z Obchodního
rejstříku

Čestné prohlášení /
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

1.15

dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Čestné prohlášení

1.16

Žadateli nebyl soudem nebo
správním orgánem uložen zákaz

Čestné prohlášení

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako
právní nástupce Fondu 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.
1

2/4

činnosti, týkající se provozování
živnosti.

Pokud Přihláška získá v 1. kole alespoň jedno záporné hodnocení, bude z dalšího hodnocení vyřazena
jako nepřijatelná, tzn. v hodnocení se již dále nepokračuje.
2. kolo hodnocení
Hodnotí se přihlášky, které zcela vyhověly hodnotícím kritériím v 1. kole.
Hodnocení připravenosti Žadatele o podporu (0-6b.)
 Firma prokazuje znalost trhu
Komentář:
Žadatel definoval cílovou skupinu, významné konkurenty,
aktuální trendy v oboru.
Hodnocení:
Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1 bod,
nevyhovující – 0 bodů
 Firma má inovační potenciál
Komentář:
Žadatel definoval stávající stav (popis činnosti, produktového
portfolia, hlavní překážky), cíle a očekávané efekty.
Hodnocení:
Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1 bod,
nevyhovující – 0 bodů
 Firma má exportní potenciál
Komentář:
Firma prokázala dosavadní exportní zkušenost (podíl exportu z
tržeb) a definovala vývozní teritoria. Inovovaný produkt je
exportně zajímavý pro uváděná teritoria. Firma prokázala
exportní připravenost.
Hodnocení:
Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1 bod,
nevyhovující – 0 bodů
Hodnocení potřebnosti a relevance poskytnutí podpory (0-6b.)
 Výběr dodavatele designérských služeb/designéra
Komentář:
Firma si vybrala designéra s ohledem na podporovanou
ekonomickou činnost, k jejímuž uskutečňování je realizovaný
projekt.
Hodnocení:
Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1 bod,
nevyhovující – 0 bodů
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Počet bodů

Zdroj
informací

0–2

Přihláška

0–2

Přihláška

0–2

0–2

Přihláška/IS
SINPRO/Mapa
globálních
oborových
příležitostí/we
b Žadatele

Přihláška/Adre
sář designérů
www.designer
s-database.eu

 Ekonomický přínos
Komentář:
Uvedené cíle a očekávané efekty mají potenciál zvýšit výkony
Žadatele. Žadatel prokázal uplatnění produkce na trhu, včetně
distribučních kanálů.
Hodnocení:
Plně vyhovující – 2 body, částečně vyhovující – 1 bod,
nevyhovující – 0 bodů


0–2

Přihláška

Firma exportuje nebo plánuje export.
Hodnocení:
0–2
Přihláška
Firma neexportuje a export neplánuje – 0,
Vývozní teritoria (stávající, plánovaná) pouze v EU – 1, vývozní
teritoria mimo EU (stávající, plánovaná) – 2
Skutečné místo dopadu realizovaného projektu (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za
poslední měsíc před vyhlášením výzvy). (0 – 1b.)


Skutečné místo dopadu realizovaného projektu je v okrese
vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je
průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných
MPSV za poslední měsíc před vyhlášením Výzvy.

Hodnocení:
Vyhovující – 1 bod, nevyhovující - 0 bodů
Komentář:
Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených
regionů ČR je povzbudit prostřednictvím realizace intervencí
daného programu podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v
oblastech, kde je to nejvíce potřebné.
Souhrnný komentář PM CT

0–1

Přihláška/
webové
stránky
Žadatele/Výpis
z OR

/13

Celkový počet bodů v části 2. kolo hodnocení:

Minimální počet bodů pro schválení projektu je 7 z celkového počtu 13 bodů.

Celkové doporučení hodnotitele k zařazení Žadatele do projektu Design pro konkurenceschopnost,
klíčové aktivity Individuální spolupráce s designérem ve firmě:
Doporučuji

Nedoporučuji

Datum:
Podpis hodnotitele: manažer projektu
Datum a podpis schvalovatele: vedoucí manažer projektu
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Registrační číslo:

DESIGN PRO
KONKURENCESCHOPNOST
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z INDIVIDUÁLNÍ
SPOLUPRÁCE S DESIGNÉREM VE FIRMĚ
IDENTIFIKACE ŽADATELE A DESIGNÉRA (NÁZEV, IČ, SÍDLO,
KONTAKTY

Zadání/specifikace služby
zdroj: Přihláška, specifikace služby, spolupráce s designérem

1. Analýza současného stavu designu posuzovaného
produktu/produktové řady
Základní popis designu výrobku (výrobního programu) - doporučený obsah.
Kvalitativní hlediska:
Estetická
Tvaroslovná jednota – tektonika, měřítko, proporčnost, vztah detailu k celku,
kompaktnost, harmonie – kontrast. Barevnost – soulad barevného a tvarového
řešení, struktura povrchu, plošná skladba. Grafika (provozní a informační) – písmo,
symboly, logotyp apod. Výrobní provedení – plochy, hrany, dělící spáry, spojovací
prvky, povrchové úpravy apod. Funkce – srozumitelnost, přehlednost a logické řazení
funkčních částí, ovládacích a indikačních prvků a grafiky. Konstrukce, technologie –
jednota tvarového a konstrukčního řešení, vhodnost použitých materiálů. Styl –
světový (vazba k trendům světového vývoje, původnost, módnost), firemní (vazba na
kompletující výrobky a na výrobní program firmy)
Ergonomická
Logika, přehlednost, přístupnost, srozumitelnost, jednoduchost, interakce ovládání.
Uživatelská přívětivost, přístupnost (nepřístupnost) pro cílovou skupinu (děti, senioři
apod.) uživatelů. Komfort obsluhy. Hygiena, čistitelnost.
Ekologická
Energetická a materiálová náročnost při výrobě, užití a likvidaci výrobku. Fyzická
životnost výrobku. Rizika ohrožení prostředí při výrobě, užití a likvidaci výrobku.
Možnost recyklace výrobku nebo jeho částí. Využití recyklovaných materiálů. Soulad
s legislativou.
Psychologicko–sociální

1

Morální životnost výrobku. Soulad vzhledu a kategorie výrobku. Předpoklady pro
vytvoření trvalých emotivních vazeb uživatele k výrobku. Možnost prodloužení
životnosti výrobku (oprava, obnova, doplnění). Splnění požadavku „trvale udržitelný
rozvoj“.

2. Analýza konkurence (Externí benchmarking)
Porovnání s největšími přímými konkurenty, tj. subjekty, které vyrábějí stejný
výrobek. Vymezení hlavních trendů v oboru.

3. Definování budoucích změn (3 skici)
4. Rámcový harmonogram
5. Finanční analýza nákladů na změnu designu
6. Návrh designového řešení (rozpracování zvolené
varianty - skici)
7. 3D model nebo počítačová vizualizace
fotodokumentace modelu nebo počítačová vizualizace (lze připojit formou příloh této
zprávy)

8. Autorský dozor při výrobě prototypu
Dohled autora designu nad souladem prototypu s jím navrženým designem. Součástí
autorského dozoru je zejména poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost
zavádění designu do výroby, dodržení souladu navrženého designu s výrobou
nového produktu, posuzování návrhů výrobního oddělení na změny, sledování kvality
prováděných prací, účast na kontrolních dnech.
Součástí zprávy je fotodokumentace prototypu a soupis odpracovaných hodin
designéra v rámci autorského dozoru.
2

Příloha č. 2: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING
Část A
Oddíl

Název
Sekce B - Těžba a dobývání

8

Ostatní těžba a dobývání
Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1)

10

Výroba potravinářských výrobků 2)

11

Výroba nápojů 2)

13

Výroba textilií 2)

14

Výroba oděvů

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
výrobků, kromě nábytku (s výjimkou CZ:NACE 16.1 Výroba pilařská a impregnace
dřeva u zemědělských podnikatelů)

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27

Výroba elektrických zařízení

28

Výroba strojů a zařízení j.n.

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31

Výroba nábytku

32

Ostatní zpracovatelský průmysl

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

1

Sekce E- Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
38

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
Sekce F - Stavebnictví

41

Výstavba budov

42

Inženýrské stavitelství

43

Specializované stavební činnosti
Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

46

Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3, 46.4, 46.5

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8
Sekce J - Informační a komunikační činnost

58

Vydavatelské činnosti

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a
hudební vydavatelské činnosti

60

Tvorba programů a vysílání

61

Telekomunikační činnost

62

Činnosti v oblasti informačních technologií

63

Informační činnosti
Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti

69

Právní a účetnické činnosti

70

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy

72

Výzkum a vývoj

73

Reklama a průzkum trhu

74

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti

77

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

78

Činnosti související se zaměstnáním
Sekce O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Sekce P - Vzdělávání

85

Vzdělávání
Sekce R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
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90

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

91

Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení
Sekce S - Ostatní činnosti

94

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

1) Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
2) s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské
politiky – Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 1, Část B této výzvy

Část B: Příloha I Smlouvy o EU
Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky
Kombinovaná
nomenklatura (první
Číslo Bruselské
nomenklatury

Název zboží

Kapitola 1

Živá zvířata

Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04

Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med

05.15

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich
části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté;
mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Kapitola 6

Živé rostliny a květinářské produkty

Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad, škroby, lepek, inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kapitola 13
ex 13.02
Kapitola 15

Pektin

čtyři čísla
osmimístného kódu
uvedeného v celním
sazebníku) – uvedeno
jen v případě, že se liší
od Bruselské nom.

0511

1302

3

15.01

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
nebo tavený drůbeží tuk

15.02
15.03

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla a
neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené

15.04
15.07

Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
rafinované, ale jinak neupravené

15.12
15.13

Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky

15.17

Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03

17.05

Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20
Kapitola 22
22.04
22.05

Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním
medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou
cukru v jakémkoli poměru

1507 - 1515
1516
1517
1522

2106 barevný nebo
aromatizovaný sirup,
cukry 1701

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných
částí rostlin
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu

2204

2206

22.10

Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I
Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených
lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru
alkoholických nápojů
Stolní ocet a jeho náhražky

Kapitola 23

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

22.07

ex 22.08
ex 22.09

Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01

2204

ex2207
ex2208

2209

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach
umletý

Kapitola 54

4

54.01
Kapitola 57
57.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak
nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované
nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně
trhaného materiálu)
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VYMEZENÍ DAŇOVÝCH RÁJŮ DLE SEZNAMU NESPOLUPRACUJÍCÍCH JURISDIKCÍ
V DAŇOVÉ OBLASTI

V návaznosti na ustanovení výzev OP PIK o kontrole případné registraci sídla žadatele či jeho
vlastníků ve vybraných zemích, tzv. daňových rájích, převzal řídící orgán OP PIK pro účely
stanovení seznamu těchto zemí závěry Rady EU obsahující unijní seznam jurisdikcí
nespolupracujících v daňové oblasti1.

Seznam zemí k 13. březnu 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Území Americká Samoa
Bahamské společenství
Teritorium Guam
Namibijská republika
Republika Palau
Federace Svatý Kryštof a Nevis
Nezávislý stát Samoa
Republika Trinidad a Tobago
Americké Panenské ostrovy

1

Doc. 15429/17 FISC 345 ECOFIN 1088, Doc. 5086/18 FISC 9 ECOFIN 7, Doc. 6777/18 FISC 95 ECOFIN 202,
Doc. 6945/18 FISC 112 ECOFIN 221
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