RESUMÉ RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO PODPORU
TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER
STRATEGICKÝCH SLUŽEB
Na základě Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 12. března 2007, platnost
od 18. dubna 2007.

1.

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

1.A

TECHNOLOGICKÁ CENTRA

Vývoj a inovace
-- Inovační aktivity společností, týkající se high-tech výrobků a technologií, s úzkou
návazností na výrobu; pravidelné změny produktů, produktových řad, výrobních
procesů a technologií
-- Zaměřeno na obory: letectví a kosmonautika, kancelářské stroje, IT
a telekomunikační technika, (mikro)elektronika, farmaceutika, vědecké přístroje,
průmyslové elektrické stroje, motorová vozidla, motory, zařízení pro silniční
dopravu, chemické výrobky, turbíny a zemědělské stroje

1.B

CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB

Centra zákaznické podpory
-- Centra, zajišťující jak příchozí tak odchozí hovory, centra technické podpory; tato
centra zajišťují obsluhu zákazníků prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu,
Internetu
Centra sdílených služeb
-- Centralizování podpůrných procesů v podniku ze všech poboček do jednoho
centra; jedná se o finance, účetnictví, lidské zdroje, marketing, IT
Centra pro vývoj software
-- Vývoj nového software, nových softwarových řešení, a to zejména pro zahraniční
klienty
ICT expertní a řešitelská centra
-- Implementace IT systémů v dceřinných firmách ve skupině, outsourcing řízení
informačních systémů, outsourcing řízení telekomunikačních systémů
High-tech opravárenská centra
-- Centra na opravu kancelářských strojů a počítačů, elektrických strojů a přístrojů,
radiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů, zdravotnických,
optických a časoměrných přístrojů; opravy letadel
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2.

PODMÍNKY PRO KVALIFIKACI

Minimální výše investice

10 mil. Kč

Minimální počet nově vytvořených pracovních míst
-- Centra pro vývoj software
-- Expertní a řešitelská centra

20

-- Technologická centra

30

-- High-tech opravárenská centra
-- Centra sdílených služeb

50

-- Centra zákaznické podpory

100

-- splnění podmínek do tří let od Rozhodnutí o podpoře projektu
-- zachování investice a pracovních míst po dobu nejméně pěti let
-- nezahájení prací na projektu před registrací Žádosti o podporu na CzechInvestu
-- mezinárodní orientovanost projektu v případě center strategických služeb

3.

FORMY PODPORY

3.A

DOTACE NA PODNIKATELSKOU ČINNOST

-- investor nárokuje dotaci každoročně, vždy v termínu od 1. ledna do 30. června
-- určená na úhradu hrubých mezd zaměstnanců na nových pracovních místech
(včetně povinných sociálních odvodů zaměstnavatele)
-- dotaci je možno čerpat do výše maximální hodnoty veřejné podpory, která je
stanovena procentem (dle níže znázorněné Regionální mapy) z uznatelných
nákladů, které jsou vypočteny jako A * B, kde
A = průměrná hrubá mzda (včetně povinných sociálních odvodů zaměstnavatele)
připadající v přepočtu na jednoho nového zaměstnance za období dvou po sobě
jdoucích kalendářních let spadajících do období počínaje podáním žádosti o
podporu a konče třetím kalendářním rokem následujícím po roce obdržení
Rozhodnutí o podpoře projektu;
B = počet nově vytvořených pracovních míst na konci třetího kalendářního roku
následujícího po roce obdržení Rozhodnutí o podpoře projektu.
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Příklad:
Vstupní data: Investice je v Praze → míra podpory 10%
rok I: 30 000 Kč / měsíc / zaměstnanec
rok II: 35 000 Kč / měsíc / zaměstnanec
50 nových pracovních míst do konce třetího kalendářního roku od
Rozhodnutí
Ukazatel A: (30 000 * 12 + 35 000 * 12) = 780 000
Ukazatel B: 50
Maximální hodnota veřejné podpory: 780 000 * 50 * 0,1 = 3 900 000 Kč
Regionální mapa pro období 2007-2013: maximální míra veřejné podpory1

Region
Praha
Jihozápad
Ostatní regiony

Veřejná podpora

Výplň

0-10 % (2007-08)
36 % (2007-10)
30 % (2011-13)
40%

1

Pro společnosti, které se klasifikují jako střední podnikatelé, bude míra veřejné podpory navýšena
o 10 procentních bodů; pro společnosti, které se klasifikují jako malí podnikatelé, bude míra veřejné
podpory navýšena o 20 procentních bodů.
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Regionální mapa Prahy pro období 2007-2008
10%

0%

3.B

DOTACE NA ŠKOLENÍ A REKVALIFIKACI

-- investor nárokuje dotaci každoročně, vždy v termínu od 1. ledna do 30. června
-- dotace je vypočítána jako procento ze skutečně vynaložených nákladů na školení
a rekvalifikaci, konkrétně se jedná o:
a) spotřebu materiálu a energie
b) cestovné školených a rekvalifikovaných zaměstnanců
c) ostatní služby související se školením a rekvalifikací
d) osobní náklady zaměstnanců zajišťujících školení a rekvalifikaci (instruktoři,
lektoři, pedagogičtí pracovníci a další)
e) účetní odpisy majetku používaného ke školení a rekvalifikaci
f) náklady školených zaměstnanců (maximálně do výše součtu položek (a) – (e))
-- Výše dotace:
35% nákladů za 3 roky;

< 100 nových pracovních míst
> 100 nových pracovních míst
(>150 v případě centra zákaznické
podpory)
Pozn.:
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35% nákladů za 5 let;

V Praze je podpora snížena o 5 procentních bodů.
Pro společnosti, které se klasifikují jako malí nebo střední podnikatelé, bude míra veřejné
podpory navýšena o 10 procentních bodů.
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4.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PODPORY

1. Registrace Žádosti o podporu na CzechInvestu - od tohoto data může být
zahájena investice a najímání pracovníků.
2. CzechInvest zpracuje posudek a nejpozději do 1 měsíce předá předložený projekt
na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
3. Projekt je připomínkován jednotlivými resorty (cca 2 - 3 měsíce).
4. Po vyhodnocení stanovisek z připomínkovacích míst MPO vypracuje návrh
Rozhodnutí o podpoře projektu.
5. Investor má lhůtu 3 měsíce k akceptaci návrhu Rozhodnutí o podpoře projektu.
6. Akceptací návrhu investorem vydá MPO oficiální Rozhodnutí o podpoře
projektu.
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