Příklad účasti na projektu NOVUMM – základní kroky
1. Základní schéma

Cca 4 měsíce před
veletrhem

Bezprostředně po
uzavření Smlouvy
o poskytnutí
zvýh. služby

Smlouva o
poskytnutí
zvýhodněné
služby

Povinná
participace

Cca 3 měsíce
před veletrhem

Cca 2 měsíce před
veletrhem

Vyhlášení výzvy

Přihláška

Řádně vyplněná přihláška
zaslaná poštou či datovou
schránkou

CT zašle účastníkovi
vyplněný vzor
smlouvy, účastník
smlouvu podepíše a
zašle CT poštou,
následně smlouvu
podepíše CT

Účastník doloží
povinnou
participaci na
zvýhodněné
službě – faktura
od Dodavatele a
doklad o
zaplacení

Rezervace
plochy a
registrace

CT zajistí plochu,
registraci a zápis
do veletržního
katalogu –
účastník pouze
poskytuje
součinnost

Profilový
katalog
účastníků

Dodání informací
o firmě a základní
popis činnosti v AJ
+ jazyce země, ve
které se veletrh
koná

Účast na
veletrhu

Osobní prezentace na
veletrhu, součinnost při
vyplnění dotazníků na
místě a při pořízení
fotodokumentace.

2. Tabulka jednotlivých kroků
1. krok

Přihláška

Pošta/ Datová schránka

2. krok

Smlouva o poskytnutí
zvýhodněné služby

Pošta/ Datová schránka

3. krok

Povinná participace

Platba Dodavateli + Dodání
potvrzení

4. krok

5. krok

6. krok

Součinnost při rezervaci
plochy a registraci
účastníků
Vytvoření Profilového
katalogu účastníků

E-mail

Účast na veletrhu

Osobní účast

E-mail

Cca 4 měsíce před
zahájením vybraného
veletrhu
Cca 4 měsíce před
zahájením vybraného
veletrhu
Bezprostředně po
uzavření Smlouvy o
poskytnutí zvýhodněné
služby

Cca 3 měsíce před
zahájením vybraného
veletrhu
Cca 2 měsíce před
zahájením vybraného
veletrhu
V době konání veletrhu

Řádné vyplnění přihlášky, nesmí chybět podpis
statutárního zástupce
CT zašle účastníkovi vyplněný vzor smlouvy, účastník
smlouvu podepíše a zašle CT poštou, následně
smlouvu podepíše CT
Účastník se na zvýhodněné službě spolupodílí =
povinná participace. Účastník se dohodne
s Dodavatelem ohledně výstavby stánku a jeho ceny,
po uhrazení doloží CT, že se na celé službě finančně
spolupodílel.
Příklad výše minimální povinné participace je uveden
níže.
Poskytnutí všech nutných informací pro úspěšnou
registraci účastníka, zápis do veletržního katalogu a
rezervaci požadované plochy
Poskytnutí informací o účastníkovi a základní popis
činnosti v AJ + druhém jazyce relevantním pro dané
teritorium, fotografie produktu, logo firmy
Účastník je povinen se osobně na veletrhu
prezentovat a poskytnout součinnost zástupcům
agentury CzechTrade při vyplnění dotazníků na místě
a poskytnutí fotodokumentace. Na veletrhu je
distribuován Profilový katalog účastníků.

3. Způsobilé výdaje podporované v režimu de minimis:
Zajišťuje účastníkům agentura CzechTrade

Zajišťuje si sám účastník (povinná participace)

 Pronájem veletržní/výstavní plochy (min. 4 m2 + podíl  Technický a grafický návrh, pronájem, instalace
na společném zázemí) včetně úhrady registračního

a demontáž příslušné části společné výstavní expozice

poplatku a zápisu do veletržního katalogu.

(stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její

 Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie,
voda, odvoz odpadu, úklid

krytina,

zastřešení,

osvětlení,

vzduchotechnika,

případně prvky požární prevence).

 Výroba a distribuce brožury „Profilový katalog  Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního
účastníků“.
 Zajištění překladu podkladů do Profilového katalogu
účastníků.

jména a loga na příslušné části výstavní expozice
a jednotících prvků společné účasti.

4. Příklady účasti:
1. Veletrh v Německu v rámci projektu NOVUMM
Způsobilé výdaje:
Pronájem plochy + provozní
zajištění
Registrační poplatek a zápis do
katalogu

120 000 Kč

Hradí CT

8 000 Kč

Hradí CT

Překlady a výroba Profilového
katalogu účastníků

1 000 Kč

Hradí CT

Výstavba expozice

55 000 Kč

Hradí účastník

Grafika – logo firmy

6 000 Kč

Hradí účastník

Celkem způsobilé výdaje (bez
DPH!)

190 000 Kč

Celkem uhradil CT: 129 000 Kč
Celkem uhradil účastník: 61 000 Kč
Účastníkovi je v rámci projektu NOVUMM pro evropské země vyplacena
podpora do výše 50 % způsobilých výdajů (tj. 50 % povinná participace
účastníka) až do maximální výše podpory 80 000 Kč.
50 % z celkových způsobilých výdajů: 95 000 Kč ……. minimální povinná
participace účastníka, kterou musí doložit
Maximální výše podpory ze strany CT je 80 000 Kč, tudíž na účastníka zbývá
celkem 110 000 Kč (z celkové sumy způsobilých výdajů – 190 000 Kč).

Účastník již uhradil: 61 000 Kč za výstavbu expozice + grafiku
Doplatí dále: 49 000 Kč za pronájem plochy (doplatek CT)
Výše podpory účastníkovi ze strany CT je tedy 80 000 Kč (zapisuje se do registru
de minimis)

2. Veletrh v Asii v rámci projektu NOVUMM
Způsobilé výdaje:
Pronájem plochy + provozní
zajištění
Registrační poplatek a zápis do
katalogu

80 000 Kč

Hradí CT

4 000 Kč

Hradí CT

Překlady a výroba Profilového
katalogu účastníků

1 000 Kč

Hradí CT

Výstavba expozice

25 000 Kč

Hradí účastník

Grafika – logo firmy

3 000 Kč

Hradí účastník

Celkem způsobilé výdaje (bez
DPH!)

113 000 Kč

Celkem uhradil CT: 85 000 Kč
Celkem uhradil účastník: 28 000 Kč
Účastníkovi je v rámci projektu NOVUMM pro mimoevropské země vyplacena
podpora do výše 70 % způsobilých výdajů (tj. 30 % povinná participace
účastníka) až do maximální výše podpory 80 000 Kč.
30 % z celkových způsobilých výdajů: 33 900 Kč ……. minimální povinná
participace účastníka, kterou musí doložit
Maximální výše podpory ze strany CT je 80 000 Kč, avšak minimální povinná
participace 30% je 33 900 Kč.
Podíl CT 70 % = 79 100 Kč = maximální výše podpory účastníkovi.
Celkové způsobilé výdaje (113 000 Kč) – maximální výše podpory (79 100 Kč) =
minimální povinná participace (33 900 Kč)
Účastník již uhradil: 28 000 Kč za výstavbu expozice + grafiku
Doplatí dále: 5 900 Kč za pronájem plochy (doplatek CT)
Výše podpory je 79 100 Kč (zapisuje se do registru de minimis).

