registrační číslo: vyplňuje CT

Přihláška do projektu Design pro konkurenceschopnost
Propagace průmyslového designu v zahraničí
Název akce:

………………………………………………………………..

Termín konání: ……………………………….
Identifikace žadatele o zvýhodněnou službu
IČ:
Název subjektu:
Plátce DPH:

DIČ:

ANO / NE

Sídlo firmy:
Adresa výrobny/provozovny1:
Kraj:
Právní forma:
Předmět podnikání:
Převažující ekonomická činnost
žadatele dle klasifikace CZ NACE:
Počet zaměstnanců:
Webová stránka:
Osoba oprávněná jednat dle OR:
Telefon:
E-mail:
Jméno, název pozice a kontaktní
údaje na osobu zajišťující
komunikaci s agenturou CzechTrade
ve věci žádosti o zvýhodněnou
službu:

1

V případě sídla firmy v případě, že není totožná se sídlem společnosti.
1

Účetní období dle zákona o
účetnictví:

kalendářní rok

hospodářský rok/ od - do

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

Popis produktového portfolia:

Specifikace zvýhodněné služby

Název/popis produktu/ů, které
budeme na akci vystavovat včetně
autora/ů designu:

Získaná ocenění za design:

ano, uveďte jaká:

2

ne

Požadavky na výstavní plochu lokace, velikost (m2), typ, Vaše
preference2:

Úspěšné případy v uplynulých 5
letech3 v zahraničí:

Specifikujte připravenost pro daný
trh (produktové portfolio, informační
a propagační materiály, ceníky a
dodací podmínky, distribuční síť,
komunikace s odběrateli apod.):

Využívání exportních poradenských
služeb a/nebo exportního
vzdělávání:

Zdůvodnění účasti na akci. Cíle a
očekávané efekty poskytované
služby:

Finální umístění individuální expozice a její velikost bude upřesněna v závislosti na aktuální nabídce veletržní
správy s ohledem na termín objednání plochy a registrace.
3
Úspěšným případem se rozumí účast na prestižní designové akci (veletrh, výstava), úspěšný obchod, navázání
dlouhodobější perspektivní spolupráce, neplacená propagace v médiích atd.
2

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. 651/20144;
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 5 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 EUR6;
h) uvedl v Přihlášce/Čestném prohlášení údaje pro určení statusu MSP (aktiva, obrat, počet
zaměstnanců); poskytne k datu podpisu Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby
aktualizované Prohlášení k přihlášce do projektu včetně de minimis a Prohlášení ke smlouvě
o poskytnutí zvýhodněných služeb, které obsahuje údaje ke stanovení statusu MSP dle
Přílohy č. 1 Nařízení EK č. 651/2014 (resp. Doporučení 2003/361/ES);
i) uvedl v Přihlášce údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č.
218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla);
j) nebylo dle ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon)7 rozhodnuto o jeho úpadku;
k) není v likvidaci,
l) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování
živnosti;
m) není podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 8;
Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů
do jednotlivých kategorií nalezneta na www.agentura-api.org.
5
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.
6
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.
7
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.
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
4

4

n) na předmětnou akci nečerpá podporu z dalších veřejných zdrojů;
o) 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);
p) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby;
q) poskytne součinnost při přípravě, realizaci a vyúčtování akce;
r) 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;
s) 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;
t) 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 20139;
u) 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 a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);
v) 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;
w) 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

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.
9
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

5

fondu pro regionální rozvoj, Pravidly způsobilosti výdajů a publicity OP PIK a Manuálem JVS
ESI fondů v PO 2014 - 202010;
x) 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.

Kontaktní údaje:
Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade
Budova regionální hospodářské komory Brno
Výstaviště 569/3, 603 00 Brno
GSM: 724 009 829, 724 966 511
e-mail: design@czechtrade.cz
Vyplněnou a podepsanou Přihlášku a Prohlášení k přihlášce do projektu 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 Brno
Výstaviště 569/3, 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: …………………………………………

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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