Platnost od: 18.3.2009

PROGRAM SPOLUPRÁCE – KLASTRY - FAQ
Jak přesný musí být rozpočet projektu?
Stejně jako u jiných dotačních programů je nutné i v rámci programu Spolupráce Klastry
vyjádřit, co chce žadatel z dotace pořídit. V rámci plné žádosti žadatel vyplňuje rozpočet za
jednotlivé etapy a položky, které jsou shodné s položkami uvedenými v příloze Výzvy
Vymezení způsobilých výdajů. Finanční rozpočet nemusí být vypočítán naprosto přesně. Je
jisté, že cena například zařízení VaV, které chce žadatel zakoupit v některé z etap projektu, se
mění nejen v čase, ale i v závislosti například na výherci výběrového řízení. Žadatel musí tedy
uvést kvalifikovaný odhad. V průběhu projektu je příjemce dotace oprávněn překročit
příslušnou rozpočtovou položku až o 20 %, pokud se nemění celková výše dotace. Při větších
změnách musí příjemce podat písemnou žádost o změnu Podmínek. Upozorňujeme, že
Rozpočet projektu musí být ve studii proveditelnosti dostatečně specifikován včetně efektu
pořizovaného předmětu/služby pro projekt a v případě nevysvětlených položek může být
projekt vrácen k přepracování nebo může být o tyto položky zkrácen.
Jak dlouhé mají být etapy projektu? Lze měnit harmonogram etap?
Etapy žadateli umožňují lépe naplánovat cash-flow projektu. Všechna pravidla jsou uvedena
v Pravidlech etapizace projektu, která jsou přílohou Podmínek poskytnutí dotace. Etapy
projektu musí být minimálně tříměsíční, minimální dotace na etapu činí 500.000 Kč (vyjma
etapy závěrečné). Záleží na žadateli, jak dlouhé etapy zvolí v plné žádosti. Prostřednictvím
informačního systému jsou jako závazné přeneseny údaje o počtu etap a výši dotace na etapu
do Podmínek, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín ukončení
projektu je závazný. Žádosti o platbu může žadatel podat do 6 měsíců od ukončení projektu.
Příjemce dotace může požádat poskytovatele dotace o rozdělení nebo sloučení stanovených
etap prostřednictvím žádosti o změnu Podmínek.
Obecně platí, že je nutno o každou změnu Podmínek žádat dříve, než má
být daná povinnost splněna. Zjistí-li žadatel, že v jakémkoliv bodě není
schopen dostát podepsaných Podmínek, může ještě před nastalou změnou
zaslat Žádost o změnu Podmínek. Žádosti o změnu podané po uplynutí
stanoveného termínu nemohou být Řídícím orgánem přijímány.
Jak má být projekt klastru financován?
K financování projektu žadatel může využít vlastní zdroje i externí financování – např.
úvěrová smlouva s bankovní institucí či smlouva o půjčce se členy klastru. Při podání
projektu žadatel čestně prohlašuje, že disponuje nebo zabezpečí dostatečné množství
finančních prostředků k financování celkových nákladů projektu. Pro kofinancování
způsobilých výdajů nelze využít další veřejnou podporu (např. příspěvky z krajů) – viz článek
9 I. Výzvy Spolupráce – klastry.

Jaké výdaje lze zahrnout do projektu jako způsobilé?
Způsobilé výdaje projektu jsou popsány v příloze Výzvy s názvem Vymezení způsobilých
výdajů a dále v Obecné metodice způsobilých výdajů, která je přílohou Podmínek poskytnutí
dotace. Způsobilost výdajů vychází z podmínek definovaných v programu SPOLUPRÁCE a
v I. Výzvě programu Spolupráce – klastry. Pro lepší přehled o způsobilých výdajích byla
1/4
INVESTICE

DO

VAŠÍ

BUDOUCNOSTI

Platnost od: 18.3.2009
vytvořena informativní Příručka způsobilých výdajů zveřejněná na stránkách MPO a CI.
Prosíme žadatele, aby si dané dokumenty pečlivě prostudovali. Položky, které nejsou ve
Výzvě vedeny jako způsobilé, nemohou být uznány ani v případech jejich prokazatelné
přínosnosti pro projekt.
Je možné do projektu zařadit i vybavení pro členy klastru?
Příjemcem podpory je pouze klastr jako právnická osoba definovaná v I. Výzvě Spolupráce klastry, článek 3.1. Příjemce podpory je také vlastníkem hmotného a nehmotného majetku
pořízeného z dotace.
Co znamená společný projekt?
Společné projekty žadatel definuje ve Studii proveditelnosti, po vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace se jejich počet stává pro příjemce dotace závazným ukazatelem.
Společného projektu se dle článku 1.2. Výzvy musí účastnit minimálně 3 členové klastru.
Společné projekty a jejich náklady musí být schváleny minimálně nadpoloviční většinou
všech členů klastru. Pokud klastr v rámci společného projektu vybaví svoji provozovnu
zařízeními VaV, mohou takovou laboratoř využívat členové nejen v rámci např. společných
výzkumných projektů, u nichž je vlastníkem výstupů klastr jako příjemce dotace, ale i pro své
individuální projekty a účely. V takovém případě poskytuje příjemce dotace služby za
obvyklých podmínek na trhu.
Pro koho je určena položka Školení a rekvalifikace v rámci přílohy Způsobilé výdaje?
Položka Školení a rekvalifikace je způsobilá jen pro zaměstnance klastru. Účast zaměstnanců
členů klastru na takovém školení není způsobilým výdajem.
Za jakých podmínek lze hradit mzdy a pojistné v rámci položky Mzdy a pojistné pro
odborné pracovníky?
V souladu se způsobilými výdaji projektu mohou být hrazeny mzdy a pojistné pro výzkumné
pracovníky či techniky, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke klastru a podílejí se na
aplikovaném výzkumu v rámci společných projektů klastru uvedených ve studii
proveditelnosti. Není možné hradit mzdu a pojistné zaměstnancům členských firem, kteří
nejsou zároveň v pracovněprávním vztahu s klastrem (např. dohoda o provedení práce).
Záměr klastru využít v rámci společných projektů rozpočtovou kategorii mzdy a pojistné
odborným pracovníkům musí být uveden již ve studii proveditelnosti. Ač není nutné znát
přesný počet takových budoucích pracovníků, žadatel by měl uvést kvalifikovaný odhad,
který bude posouzen ve fázi hodnocení projektu. Mzdy a pojistné odborným pracovníkům lze
hradit pouze v rozsahu prokazatelně nezbytném pro účely výzkumného projektu klastru.
Je možné měnit počet zaměstnanců klastru v průběhu realizace projektu?
Klastr může mít libovolný počet zaměstnanců. Pokud bude některá z pracovních pozic
vytvořena a obsazena až později a nebyla uvedena ve studii proveditelnosti, žadatel musí
vycházet z vlastního nastavení výše rozpočtové kategorie Mzdy a pojistné uvedené
v podepsaných Podmínkách a z celkového limitu položek poskytovaných dle pravidla de
minimis (tj. max. 200 000 EUR). Způsobilým výdajem jsou pouze náklady na mzdy, které
prokazatelně souvisí s projektem v I. výzvě Spolupráce –klastry.
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Jaká jsou pravidla pro zadávání externích zakázek?
Detailní a závazná pravidla jsou stanovena v Pravidlech pro výběr dodavatelů, která jsou
umístěna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou průběžně
vydávány nové verze. Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatel postupuje dle
platné verze umístěné na webových stránkách MPO. Po vydání Rozhodnutí žadatel postupuje
dle Pravidel pro výběr dodavatelů uvedených v Podmínkách, které jsou nedílnou součástí
Rozhodnutí. Pravidla stanovují závazný postup v zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň
nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací). Pravidla dále stanovují závazný
postup pro příjemce dotace v případě, že hodnota veřejné zakázky dosahuje 2 mil. Kč (6mil.
Kč u stavebních prací) a zadavatel se nemusí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Výběrové řízení musí být transparentní, nediskriminační a dodržovat rovný
přístup. Zadavatel tedy např. nemůže diskriminačně zvýhodňovat své členy oproti nečlenům.
V případě zakázek v hodnotě nižší nebo rovné 500.000,- Kč bez DPH zadavatel odpovídá za
to, že prostředky budou vynaloženy hospodárně a pouze za účelem splnění cílů projektu.
Spadá do způsobilých výdajů i ekonomické poradenství?
Položka Služby expertů, poradců a studie je určena na poradenské služby sloužící výlučně
k potřebám výzkumných, vývojových a inovačních aktivit projektu.
Je možné z dotace hradit účetní služby?
Veřejná podpora nemůže být poskytnuta na externí služby, které mají povahu trvalých nebo
opakujících se činností dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné se společným trhem.
Je způsobilý materiál pro výzkum a vývoj?
Kategorie způsobilých výdajů s názvem Materiál se vztahuje na spotřební materiál nezbytný
pro realizaci projektu. Jedná se zejména o materiál kancelářský a nemůže se jednat o materiál
pro výzkum a vývoj.
V některých oborech existuje jen tenká hranice mezi výrobním a výzkumným
zařízením. Jak bude posuzován nákup takového zařízení pro VaV?
Způsobilým výdajem jsou pouze měřící/laboratorní/testovací zařízení, nikoliv zařízení
výrobní. Pokud zařízení může sloužit pro oba účely, může být využito výhradně pro
výzkumné, vývojové či testovací účely. Specifikace zařízení, jeho účel a efekt pro projekt
musí být popsány ve Studii proveditelnosti. Projekty i nakupovaná zařízení budou
posuzovány oborovými hodnotiteli.
Je možné využít stroje a zařízení ke školicím účelům?
V rámci projektu je možné využít stroje a zařízení ke školicím účelům, musí se ale jednat
o zařízení laboratorní/testovací, nikoliv zařízení výrobní.
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Je osnova studie proveditelnosti závazná?
Doporučujeme žadatelům, aby se při psaní studie proveditelnosti řídili Přílohou Výzvy
s názvem Osnova studie proveditelnosti. Osnova specifikuje údaje potřebné pro hodnocení
projektu, přičemž kvalita a úplnost studie proveditelnosti je také předmětem externího
hodnocení. Výrazné odchylky od osnovy proces hodnocení prodlužují.
Jaká jsou kritéria pro výběr projektů?
Projekty jsou hodnoceny externími odborníky z oblasti, ve které klastr působí. Externí
hodnotitelé projekt hodnotí dle Přílohy Výzvy s názvem Výběrová kritéria. Podrobné
prostudování této přílohy žadateli umožní získat konkrétní představu o tom, jaké šance má
jeho projekt u jednotlivých bodových hodnocení. Doporučujeme proto, aby žadatel před
přípravou projektu důkladně posoudil, zda je jím předkládaný projekt tvořený jednotlivými
subprojekty v souladu se všemi programovými dokumenty.
Je možné v průběhu realizace učinit věcné změny v projektech?
Studie proveditelnosti je pro realizaci projektu závazná. Příjemce je oprávněn požádat
o změny projektu. Změny budou posuzovány individuálně, projekt ale může být znovu
předložen hodnotitelské komisi. Zásadní změny projektu nejsou z hlediska stálosti operací
přípustné.
Jaké jsou podmínky pro umístění stroje nebo zařízení pořízeného z dotace a lze měnit
jejich umístění v průběhu realizace projektu?
Hmotný majetek musí být vždy umístěn v místě realizace projektu, které je uvedené
v Podmínkách. Místo realizace může být pouze provozovna příjemce dotace, která je
registrovaná na živnostenském úřadě. Příjemce dotace přitom musí jednoznačně prokázat
vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem, kde bude projekt realizován.
Místo realizace lze změnit pouze písemnou žádostí o změnu Podmínek. Hmotný i nehmotný
majetek musí být zachován v podpořeném regionu a majetku příjemce dotace po dobu min.
3 let od data ukončení projektu
Mohou stroje a zařízení pořízené z dotačních prostředků využívat i subjekty, které
nejsou členy klastru?
Ano, Výzva toto využití neomezuje. Podpora ale může být poskytnuta výhradně příjemci
dotace. Veškeré služby poskytované příjemcem podpory jiným podnikatelským subjektům
(včetně členů klastru) budou poskytovány výhradně na komerční bázi, tj. za obvyklých
podmínek na trhu.
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