Vážení žadatelé,
vzhledem k nedávno skončenému vyhodnocení všech projektů, předložených v rámci programu
OPPI Potenciál-Výzva I., jsme si pro Vás dovolili připravit dokument upozorňující na některé,
nejčastěji se opakující, chyby v podaných podnikatelských záměrech. Tento souhrn by Vám měl
sloužit jako pomůcka ke kvalitnějšímu sestavení Vašeho podnikatelského záměru.
Podnikatelský záměr by měl obsahovat přesný popis činnosti centra a jeho očekávaných
výsledků, včetně technického popisu.
MAJETEK POŘIZOVANÝ PRO ÚČELY VaV
Každý podnikatelský záměr by měl obsahovat taxativní výčet veškerého pořizovaného
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro VaV v rámci projektu, včetně uvedení
technických parametrů a předpokládané maximální ceny. Tento výčet by měl být rozčleněn ve
vazbě na položky rozpočtu projektu. Položkou se rozumí položka nebo skupina položek dle
rozpočtu označená dvoumístným znakem (např. 1.1, 1.2).
Po taxativním výčtu pořizovaného majetku by měl následovat popis využití daného zařízení
(majetku) pro výzkumné a vývojové účely. Čím nákladnější je konkrétní položka pořizovaného
majetku, tím důkladněji by měla být vysvětlena jeho potřebnost a uplatnění při realizaci daného
projektu. Toto pravidlo platí dvojnásobně, jedná-li se o zařízení jehož charakter nemusí být čistě
výzkumný a vývojový, ale i výrobní. U takového zařízení musí být dostatečně přesvědčivě
uvedeno a zdokumentováno, že při řešení daného projektu nebude využíváno pro výrobu, nýbrž
pro VaV.
NÁKLADY, KTERÉ PRO PROGRAM POTENCIÁL NEJSOU ZPŮSOBILÉ
Mezi nejčastěji se opakující požadované výdaje, které však nelze považovat za způsobilé a v
procesu hodnocení se z rozpočtu vyřazují patří např.:
- automobil
- vysokozdvižný vozík – pokud se neprokáže jeho nezbytnost a výlučnost pro VaV
- mobilní telefon
- telefonní ústředna
- školící místnost
- náklady na zpracování projektu do programu Potenciál poradenskou společností
- služby ekonomického, právního a jiného (s VaV nesouvisejícího) charakteru
- kancelářská technika – pokud se neprokáže její nezbytnost a výlučnost pro VaV
- náklady na výběr dodavatelů
- materiál pro vývoj či výrobu prototypu (formy)
- neskladovatelné dodávky
- školení personálu
- certifikace
- závodní jídelna
Doporučení: Žádáme Vás, abyste uvedené (a obdobné) výdaje do předkládaných žádostí o
poskytnutí dotace neuváděli.

MAJETEK POŘIZOVANÝ PRO VÝZKUM A VÝVOJ I PRO VÝROBU
V případě využití majetku jak pro výzkumné, tak i pro výrobní potřeby, lze mezi způsobilé výdaje
zahrnout pouze takovou výši způsobilých výdajů, která odpovídá využití zařízení pro účely VaV.
(např. stroj v hodnotě 100.000,- Kč bude z 60 % využíván pro VaV účely a ze 40 % pro výrobu,
pak lze do způsobilých výdajů zahrnout pouze 60.000,- Kč) Toto musí být v podnikatelském
záměru jednoznačně popsáno a vyčísleno. Pokud dojde ke schválení takového projektu, je
příjemce dotace povinen evidovat podrobné časové využití pořizovaného zařízení pro výzkum a
vývoj a to po celou dobu realizace projektu a dále pak po dobu udržitelnosti projektu.
Doporučení: Jelikož se jedná o administrativně velmi náročnou evidenci, doporučujeme Vám
takové zařízení nezahrnovat do způsobilých výdajů projektu.
ZÁKON č.130/2002 Sb. O PODPOŘE VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
(dále jen zákon)
Program Potenciál je určen jako nástroj podpory vybudování či rozšíření kapacit pro VaV (pomocí
investic do dlouhodobého majetku), nikoliv jako instrument podpory vlastní výzkumné či vývojové
činnosti dle uvedeného zákona. Celý projekt i jednotlivé etapy tak musí být zaměřeny na
budování kapacity, nikoliv na provozní činnost. Dotace v režimu de minimis má pouze charakter
doplňkové podpory na provozní náklady (jen pro MSP), ty však musí být realizovány paralelně s
vytvářením centra VaV, nikoliv v samostatné etapě.
Upozornění: Projekty splňující ustanovení zmiňovaného zákona nemohou být podpořeny z
programu Potenciál.

Vážení žadatelé,
věříme, že Vám tento dokument ulehčí námahu při zpracovávání Vašeho Podnikatelského
záměru.
S přáním příjemného dne a mnoha úspěchů,
CzechInvest.

