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
K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A
VELETRZÍCH V RÁMCI PROJEKTU
NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ
V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ podpořeného
z OPPIK, program podpory Marketing
Identifikace Výzvy

Program podpory MARKETING
2 „Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti malých a
středních podniků“
1
1. 7. 2016
Od 18. 7. 2016 do 30. 6. 20181

Prioritní osa
Číslo Výzvy
Datum vyhlášení Výzvy
Příjem přihlášek
Systém sběru přihlášek do
projektu
Plánovaná alokace pro tuto
Výzvu

Průběžná
58 500 000,- Kč

1

Příjem žádostí může být pozastaven před datem ukončení příjmu přihlášek z důvodu vyčerpání finanční
alokace.
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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.2
1.1

Cíl Výzvy

Tato výzva k podání přihlášek k účasti na veletrzích a výstavách v rámci
projektu NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ
V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (dále jen „NOVUMM KET“)
podpořeného z programu MARKETING (dále jen „Výzva“) naplňuje cíl
posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků
se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních
veletrzích a výstavách.
1.2 Podporované aktivity

Oborová prezentace prostřednictvím společné účasti cílové skupiny
(MSP) na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách
v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na
výstavách a veletrzích organizovaných MPO. Indikativní seznam veletrhů
je v Příloze č. 4 této výzvy.
Minimální počet účastníků na společné expozici – 5 účastníků + CT.
Preferována je účast v rámci společné expozice, ale možná je i podpora
jednotlivých samostatných expozic v rámci akce, na které je realizována
společná expozice.
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2 Příjemce podpory
2.1 Vymezení příjemce podpory

Účastníkem akce v rámci tohoto projektu může být:
Malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v
Doporučení 2003/361/ES.
Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující
podmínky dle Doporučení 2003/361/ES:
 Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky
odpovídajícímu

podporované

ekonomické

činnosti,

k jejímuž

uskutečňování je realizován projekt.
 Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako
poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči
vybraným institucím3 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)

3 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.
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 Celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za
poslední tři po sobě jdoucí účetní období 200 000 EUR4
 Nesmí mít své sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je
prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo
region hl. města Prahy.
Příjemcem podpory nemůže být podnikatelský subjekt, pokud ke
dni podání žádosti o účast na akci v rámci tohoto projektu:
 dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil
konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu
pro nedostatek majetku,
 bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon,
 soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek
nebo nařídil exekuci jeho majetku,
 je v likvidaci,
 je podnikem v obtížích (dle Sdělení Komise č. 2004/C 244/02, resp.
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)5.

4

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;
5

Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky:
a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více
než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než
poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu
došlo za posledních 12 měsíců; nebo
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v obtížích pouze
tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. c).
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 nemá uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení
finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise
prohlašujícím,

že

podpora

je

protiprávní

a neslučitelná

se

společným trhem,
 byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti,
týkající se provozování živnosti.
3 Způsobilé výdaje
3.1

Způsobilé výdaje podporované v režimu de minimis :

 Pronájem veletržní/výstavní plochy (min. 4 m2 + podíl na
společném zázemí včetně úhrady registračního poplatku a zápisu
do veletržního katalogu.
 Technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž
příslušné části společné výstavní expozice (stánek, výstavnický
nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení,
vzduchotechnika, případně prvky požární prevence).
 Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na
příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné
účasti.
 Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz
odpadu, úklid
 Výroba a distribuce brožury „Profilový katalog účastníků“.
 Zajištění překladu podkladů do Profilového katalogu účastníků
3.2 Nezpůsobilé výdaje

 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 Náklady vzniklé před datem schválení projektu.
 Výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení projektu.
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3.3 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
č. 1 této Výzvy
 zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02,
A03).
4 Forma a výše podpory pro MSP
Je poskytována podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. 12. 20136 ve formě zvýhodněné služby max. do
výše 90 000,- Kč bez DPH na jednu akci.
Intenzita podpory
 50 % pro evropské země: členské země EU, členské země EFTA,
Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Makedonie, Moldavsko, Monako, Rusko – evropská část, San
Marino, Srbsko, Turecko – evropská část, Ukrajina, Vatikán
 70 % mimoevropské země – země, které nejsou definovány mezi
evropskými
Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku a s ním
spojeným podnikům nesmí v kterémkoli tříletém období (to znamená při
sečtení podpory de minimis získané v současném daňovém období a za
dvě předcházející daňová období) přesáhnout částku 200 000 EUR. Za
spojené subjekty jsou dále považovány právnické osoby ovládané
stejnou
6

fyzickou

osobou,

pokud
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tato

fyzická

osoba

vykonává

ekonomickou činnost. Pokud tedy fyzická osoba pouze vlastní akcie
v několika právnických osobách, nejsou takovéto subjekty považovány
za spojené podniky. V případě, že některý z podnikatelů spojených
s žadatelem podniká v oblasti silniční nákladní dopravy, je možno u
žadatele o podporu, který v tomto oboru sám nepodniká, zachovat limit
de minimis 200 000 EUR, tj. uplatnit článek 1, 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.
Účastník se může prezentovat na více akcích v rámci projektu 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.
5 Specifikace podpory poskytované formou zvýhodněné služby
CT zajistí skrze dodavatele daného veletrhu (veletržní správa, výhradní
zástupce, případně jiný subjekt) pro MSP:
 pronájem plochy,
 technické zabezpečení,
8

 registraci účastníka na veletrhu,
 zápis účastníka do veletržního katalogu,
 zápis účastníka v Profilovém katalogu účastníků
až do maximální výše 90 000,-Kč při dodržení povinné participace.
CT zajistí výše uvedené služby za výše uvedených podmínek také pro
účastníky projektu prezentující se na samostatných expozicích, a to dle
jejich požadavků a dle možností dané veletržní správy. Podmínkou pro
podporu účastníků na samostatných expozicích je realizace společné
expozice na dané zahraniční akci.
Účastník uhradí svou participaci (stanovený podíl na zvýhodněné službě)
formou zálohy, a to přímo Dodavateli realizace expozice před konáním
akce. Dokumenty o úhradě předá pracovníkovi CT. Pokud účastník
zálohu nezaplatí, nebude mu moci být poskytnuta zvýhodněná služba a
bude z projektu vyřazen (vychází ze smlouvy mezi CT a MSP).
V případě, že cena za služby, poskytované CT, bude vyšší než
maximální výše podpory (např. pronájem větší plochy), a bylo by tudíž
nutné, aby CT uhradil poplatek za tento pronájem nad rámec maximální
výše podpory, musí účastník uhradit CT formou zálohy částku, o kterou
je poplatek za pronájem plochy navýšen, a to v celé jeho výši.
Výši podpory zanese CT do registru de minimis nejpozději 5 dní po
nabytí platnosti Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné služby. K úpravě
čerpání dojde po konečném vyúčtování akce formou Dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí zvýhodněné služby, tato změna bude zanesena do
registru de minimis.
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Zvýhodněná služba je upravena uzavřením Smlouvy o poskytnutí
zvýhodněné služby mezi účastníkem a CT. Smlouva nabývá platnosti
dnem podepsání posledním smluvním partnerem (CT).
6 Výběr účastníků
6.1 Požadované dokumenty

Účastník předloží CT (nejpozději 3 měsíce před zahájením akce):
 Přihláška na veletrh v rámci projektu NOVUMM KET – včetně
Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
6.2 Výběrová kritéria

Výběrová kritéria jsou uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy.
6.3 Způsob výběru účastníků

Přihlášení účastníků projektu probíhá formou průběžné výzvy na základě
stanovených kritérií. Výběr jednotlivých MSP bude uskutečněn formou
kolového výběru. Přihlášku k účasti na veletrhu předloží žadatel na CT,
kde manažer aktivity a projektový manažer posoudí naplnění výběrových
kritérií a doporučí nebo nedoporučí žadatele Řídícímu výboru projektu ke
schválení. Po schválení ŘV dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí
zvýhodněné služby.
6.4 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
10

pro specifické okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové
výjimce7 nebo v rozhodnutí Komise.
6.5 Přihláška k účasti na veletrhu a způsob jejího předložení

Přihláška k účasti na veletrhu se podává na formuláři nejpozději 3
měsíce před konáním veletrhu, v ojedinělých případech po dohodě
s projektovým manažerem v kratší lhůtě. Specifikace lhůt k přihlášení na
jednotlivé

akce

bude

uveřejněna

na

internetových

stránkách

poskytovatele. Formulář přihlášky je k dispozici na internetových
stránkách poskytovatele podpory a v Příloze č. 3 k této Výzvě. Přihláška
se

zasílá

poštou

na

adresu

Česká

agentura

na

podporu

obchodu/CzechTrade, Odbor fondů EU, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
v obálce, která je opatřena názvem projektu a akce (např. NOVUMM
KET – WASTETECH 2017) či prostřednictvím datové schránky ID
afrv7v6.
Účastník může být následně vyzván k předložení dalších dokladů a
materiálů souvisejících se jeho účastí na akci.
7 Ostatní ustanovení
Na poskytnutí podpory (zvýhodněné služby) není právní nárok. O
konečné výši podpory rozhoduje poskytovatel podpory.
Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo
předčasně ukončit.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Výběrová kritéria
Příloha č. 2 – Seznam podporovaných CZ-NACE
Příloha č. 3 – Přihláška na veletrh v rámci projektu NOVUMM KET
Příloha č. 4 – Indikativní seznam veletrhů
7

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.
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