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Agentura na podporu obchodu CzechTrade 

oznamuje změnu ve  

 

VÝZVĚ č. 3 

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  

Prioritní osa 

2 „Rozvoj podnikání a 
konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků“ 

Číslo Výzvy 3 

Datum vyhlášení Výzvy 1. 7. 2020 

Příjem přihlášek Od 1. 7. 2020 do 30. 11. 20221 

Systém sběru přihlášek do 
projektu Průběžná 

Plánovaná alokace pro tuto 
Výzvu 50 937 163,02 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 NOVUMM KET 2016-2022. 
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Změna se v souvislosti se zákonem č. 37/2021 Sb., 

o evidenci skutečných majitelů vztahuje k bodu 2.1 Výzvy a 

přílohám č. 1 a č. 3: 

Bod 2.1 Vymezení příjemce podpory se mění následovně: 

Příjemce podpory musí v okamžiku podpisu Smlouvy o poskytnutí zvýhodněné 

služby předložit následující dokumenty: 

• aktualizované Prohlášení k přihlášce žadatele včetně de minimis,  

• údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího 

evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, 

které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se 

o evidující osobu 

• Prohlášení ke Smlouvě o poskytnutí zvýhodněné služby, které obsahuje údaje 

ke stanovení statusu MSP dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 

Poskytovatel je oprávněn vyžádat od žadatele relevantní oficiální dokumenty 

k doložení sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické 

struktury. 

Příjemcem podpory nemůže být podnikatelský subjekt, pokud ke dni podání 

přihlášky v rámci tohoto projektu: 

• neuvedl 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) a nedoložil údaje o skutečném 
majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných 
majitelů; 

 

V této souvislosti je aktualizován bod 1.4 Přílohy č. 1 „Výběrová kritéria – 

Hodnocení přihlášek k účasti na veletrzích a výstavách v rámci projektu 

NOVUMM KET“: 

 
Formální přijatelnost Přihlášky   

ANO/NE 
Zdroj informací 

1.4 

Žadatel je MSP dle Přílohy č. 1 Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014, a doložil údaje o 
skutečném majiteli právnické osoby podle 
zákona upravujícího evidenci skutečných 
majitelů v požadované formě. 

 
Přihláška/Čestné prohlášení 
žadatele o podporu v režimu 

de minimis/Informační 
systém Evidence skutečných 

majitelů 

 

Formulář Přihlášky na veletrh v rámci projektu NOVUMM KET je aktualizován 
(sloučení 2 částí příloh do jednoho formuláře) a požaduje se předložit k Přihlášce 
k účasti na veletrzích, a aktualizovaný také ke Smlouvě o poskytnutí zvýhodněné 
služby. 

Platnost změny je od 5. 10. 2021. 


