PROGRAM ROZVOJ

Specifika a omezení:
! žádosti je možné podávat v 1. kole výzvy od 1.5. do 29.7.

Přijatelnost žadatele:
! malý a střední podnikatel
! fyzická i právnická osoba
! minimálně 3 uzavřená účetní období
! vede účetnictví

PROGRAM ROZVOJ ZVÝŠIL KONKURENCESCHOPNOST
PŘÍPADOVÁ STUDIE - BIOMEDICA S.R.O.

Forma a výše podpory:
! nevratná dotace
! maximálně 30% uznatelných nákladů, ve vymezených
regionech maximálně 40% uznatelných nákladů
! 1,5 mil. Kč – 6 mil. Kč
Uznatelné náklady:
! pořízení nových strojů a zařízení
! pořízení patentů, licencí a know-how
! náklady na povinnou publicitu

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE
!
!
!
!

na bezplatné informační telefonní lince 800 800 777 (v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hod)
na e-mailové adrese programy@czechinvest.org
na internetových stránkách www.czechinvest.org, www.mpo.cz
v regionálních kancelářích agentury CzechInvest ve všech krajských městech České republiky

Společnost Biomedica s.r.o. se řadí k menším firmám činným na specifickém trhu
farmaceutických a kosmetických přípravků. Výrobní podnik s výrazně inovativním
zaměřením dlouhodobě vykazuje zisky a rozšiřuje výrobu. Mezi výrobky, které firma
na základě svého vlastního vývoje vyrábí, patří léčiva, kosmetika a potravní doplňky.

! zavedení nové technologie do ČR
! dvojnásobné zvýšení přidané hodnoty bezprostředně po
realizaci projektu

JAK SE ŽÁDALO O DOTACI
1. Zpracování projektu - pro zpracování projektu se společnost
Biomedica rozhodla využít služeb poradenské firmy .

MILNÍKY V HISTORII SPOLEČNOSTI
! 1991 společnost založena jako farmaceutická firma
! 1993 zahájena výroba fytofarmak
! 1997 aktivity rozšířeny o prodej surovin pro farmaceutickou,
kosmetickou a potravinářskou výrobu
! 2003 zahájena výroba kosmetiky a potravních doplňků

PROJEKT SPOLUFINANCOVÁNÍ KARTUŠÍ PRO
DIALÝZU KRVE Z OPPP*
Výroba bikarbonátových kartuší se má stát základem širokého
programu spotřebního zdravotnického materiálu a potravních
doplňků pro hemodialýzu tak, aby Biomedica s.r.o. během
příštích pěti let byla schopna vyrábět a nabízet většinu
takového sortimentu.
Po realizaci projektu je plánován vývoj a výroba tří potravinových
doplňků pro dialýzované pacienty jak pro domácí trh, tak pro
export.

2. Vyplnění a odevzdání žádosti o podporu - žádost, včetně
všech příloh podala společnost Biomedica ke kontrole formalit
a náležitostí do regionální kanceláře CzechInvestu.
3. Získání potvrzení o přijetí žádosti - společnost Biomedica
potvrzení obdržela; její projekt byl přijatelný, úplný a formálně
správný. Od data získání tohoto potvrzení mohly společnosti
Biomedica vznikat uznatelné náklady.
4. Posouzení projektu - projektový manažer CzechInvestu
a nezávislí externí poradci vypracovali posudek projektu
a předali jej hodnotitelské komisi.
5. Předání žádosti o podporu k hodnocení - v tento okamžik
se rozhodovalo, zda bude projekt doporučený či nedoporučený
k poskytnutí dotace. O výsledku rozhodovala hodnotitelská
komise, která se skládala z nezávislých zástupců agentur,
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky,
podnikatelské samosprávy, bank atd. Tito zástupci jsou losováni

pro každé jednání hodnotitelské komise na základě charakteru
hodnocených projektů a své odbornosti.
6. Schválení projektu - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v případě společnosti Biomedica schválilo projekt k poskytnutí
dotace.
7. Podepsání Podmínek pro poskytnutí dotace - společnost
převzala Podmínky pro poskytnutí dotace, podepsala je
a doručila zpět. Podmínky stanovily pravidla, jimiž se Biomedica
musela řídit při realizaci projektu a také stanovenou dobu po
ukončení projektu.
8. Vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace - toto rozhodnutí bylo zasláno Biomedice. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace stanovilo maximální částku finančních prostředků, která
mohla být Biomedice z Operačního programu Průmyslu
a podnikání na daný projekt poskytnuta.

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY Z PROGRAMU ROZVOJ
Náklady projektu

Žádané

Celkové náklady projektu

13 140 000

13 140 000

z toho celkové uznatelné náklady

11 042 000

11 042 000

z toho celkové neuznatelné náklady

2 098 000

2 098 000

Maximální možná výše veřejné podpory

5 079 320

5 079 320

Výše podpory požadovaná příjemcem

5 079 000

5 079 000

z toho z EU

3 809 250

3 809 250

z toho ze státního rozpočtu

1 269 750

1 269 750

*Operační program Průmysl a podnikání

PŘÍNOSY PROJEKTU

PROSPĚŠNOST PROJEKTU

!
!
!
!

! do ČR bude přivedena nová technologie na výrobu
zdravotních prostředků
! vzniknou nové zaměstnanecké pozice
! zvýší se export

zvýšení konkurenceschopnosti firmy
rozšíření výroby o farmaceutický produkt
výroba žádaného a na trhu ojedinělého přípravku
export do zemí EU

DOPORUČENÍ CZECHINVESTU
Konzultujte každý krok s regionální kanceláří
CzechInvestu nebo s analytiky strukturálních fondů na
bezplatné telefonní lince 800 800 777:
! zde získáte aktuální informace, které souvisejí s programem;
předejdete tak zbytečným komplikacím a ušetříte si čas
Dbejte na formality a náležitosti žádosti o dotaci:
! ověřujte kopie, dodávejte žádost i v elektronické podobě,
parafujte stránky atd. (veškeré formality a náležitosti
naleznete v Pokynech pro žadatele, které jsou k dispozici v
regionálních kancelářích a na webových stránkách
CzechInvestu.
Ze zkušeností CzechInvestu vyplývá, že nejslabším
místem žádosti do programu Rozvoj je Podnikatelský
plán, který je nejdůležitějším prvkem v procesu získávání
dotace:
! nezapomeňte poukázat na originální myšlenky, koncepční
vedení a finanční zodpovědnost,
! pokuste se svůj Podnikatelský plán sestavit co
nejsrozumitelněji tak, aby obsahoval všechny požadované
informace v dostatečné míře i kvalitě, protože právě na jejich
základě bude projekt hodnocen,
! pište jazykem, který respektuje, že hodnotitelé nemusí
rozumět všem vědeckým pojmům a konceptům.

