
 

Kompletní znění podmínek programu je zveřejněno na stránkách www.czechinvest.org a 
www.mpo.cz 

1 
 

  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Vyhlášení veřejné soutěže 2013 pro předkládání Žádostí o podporu projektu 
v rámci  

Programu podpory mezinárodní technologické spolupráce  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „poskytovatel podpory“ nebo „správce 
programu“) a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen 
„CzechInvest“) jako implementační agentura Programu podpory mezinárodní technologické 
spolupráce (dále jen „program“) vyhlašují veřejnou soutěž 2013 k podávání Žádostí o 
podporu projektu do programu. 

 

Předmět a cíl programu 

Předmětem programu je podpora technologické spolupráce českých podniků 
a podnikatelských subjektů ze zemí mimo EU při realizaci společných podnikatelských 
projektů vedoucích k zavedení či rozšíření technologicky vyspělých výrobků nebo procesů, 
včetně vývoje software a aplikací. Cílem programu je zajištění veřejné podpory na realizaci 
vybraných podnikatelských projektů zejména v oblastech 

- strojírenství, 
- elektrotechniky a elektroniky, 
- informačních a komunikačních technologií, 
- energetiky a čistých technologií, 
- zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií, 
- lékařských technologií. 

Opakované vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže a vyhodnocování žádostí bude probíhat 
v letech 2012 – 2014. Doba řešení projektů nesmí přesáhnout 3 kalendářní roky a musí 
skončit do 31.12.2016. Podpora ve formě dotací bude poskytována v letech 2012 – 2016. 

 

Žadatel - příjemce podpory 

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt podle § 2 odst. 2 písm. a) a b)  zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodní zákoník, tzn. osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, 
která podniká na základě živnostenského oprávnění.  

Příjemce podpory musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně 
z příjmů na finančním úřadě podle §125-128 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nepřetržitě 
nejméně po dobu dvou uzavřených zdaňovacích období předcházejících datu podání Žádosti 
o podporu projektu; nemá žádné nedoplatky vůči státu; nemá nedoplatky z titulu mzdových 
nákladů svých zaměstnanců. 
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Příjemce podpory nemůže být subjekt, u kterého nejsou předpoklady pro úspěšné dokončení 
projektu. Posouzení předpokladů příjemce podpory pro úspěšné dokončení projektu jsou 
plně v kompetenci implementačního orgánu a poskytovatele podpory.  

Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a jeden účastník ze 
státu mimo EU, kteří nemají stejného vlastníka, zřizovatele apod. 

 
Žádost o podporu projektu 
 
Žádost o podporu projektu obsahuje: 

• Formulář žádosti o podporu projektu 

• Finanční plán českého i zahraničního účastníka projektu (na zvláštním formuláři) 

• Úředně ověřený výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, ne starší 3 měsíců 

• Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument pro 
zahraničního účastníka (v anglickém jazyce, v případě překladu dokumentu z jiného 
jazyka se musí jednat o úřední překlad) 

• Finanční výkazy za poslední nejméně 2 po sobě jdoucí uzavřená účetní období 

• Podepsaná smlouva o spolupráci se zahraničním partnerem zaměřená na obsah, 
formu a výstup technologické spolupráce 

• Manažerské shrnutí předmětu, cíle, výsledku a očekávaného přínosu projektu. 
Shrnutí bude uvedeno ve zvláštním dokumentu, který bude sloužit především pro 
účely vyhledání vhodných oponentů projektu; žadatel tímto bere na vědomí, že 
informace poskytnuté v tomto manažerském shrnutí budou moci být bez dalšího 
upozornění šířeny třetím stranám 

• Žadatel dále předloží formuláře dle Přílohy 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, tzv. formuláře EDS. 
Postup pro jejich vyplnění je v souboru Offline formulář a jeho vyplnění na stránkách 
http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT. 

• 2 ks elektronického nosiče dat, obsahující všechny výše uvedené dokumenty. 

 

Žadatel je srozuměn se skutečností, že veškeré dokumenty související s jeho Žádostí o 
podporu projektu budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí 
v souladu s § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

Hodnocení projektů 

 
Hodnocení projektů proběhne formou dvoustupňové veřejné soutěže. CzechInvest eviduje 
předložené Žádosti o podporu projektu. 

V prvním stupni veřejné soutěže CzechInvest posoudí soulad předložených Žádostí o 
podporu projektu s cíli a pravidly programu a postoupí je správci programu. 
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Ve druhém stupni CzechInvest zajistí jako podklad pro posuzování a hodnocení Žádostí o 
podporu projektu zpracování nejméně dvou posudků zpracovaných nezávislými oponenty 
s využitím stanovených kritérií: 

Kritéria pro hodnocení návrhů projektů 
- Finanční způsobilost všech partnerů  
- Formální souhlas mezi partnery  
- Přidaná hodnota spolupráce partnerů  
- Dosažené relevantní zkušenosti 
- Nákladová struktura odpovídající povaze projektu 
- Návratnost investic 
- Zhodnocení cíle a výsledku projektu  
- Podnikatelské příležitosti/rizika plynoucí z projektu  

 
Každé z uvedených kritérií může být ohodnoceno v rozmezí od 1 do maximálně 10 bodů. 
CzechInvest a správce programu vyberou k podpoře projekty s nejvyšším bodovým 
ohodnocením, v rámci rozpočtu pro daný rok.  

Žádost o poskytnutí dotace 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou vydávána na základě Žádosti o poskytnutí dotace1 
každoročně po dobu realizace projektu. Pro rok 2013 stanovil správce programu termín 
přijetí Žádosti o poskytnutí dotace do 15.10.2013. Součástí Žádosti je soupis realizovaných 
nákladů se všemi průkaznými doklady. Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo vyřadit část 
nákladů ze soupisu, pokud je bude považovat za neodůvodněné.  

Forma a výše podpory 

Podpora bude poskytována formou dotace, která je účelově určená k úhradě způsobilých 
výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele 
v rámci podpory de minimis, poskytované v Kč, činí 200 000 EUR podle kurzu platného 
v době vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na celé období realizace projektu, tj. max. 3 
roky. Konkrétní výše dotace se bude odvíjet od dosud čerpané výše podpory de minimis 
konkrétním příjemcem v rozhodném období, tj. v současném a dvou předchozích účetních 
obdobích, které příjemce používá pro daňové účely. Dotace současně nesmí překročit 50 % 
způsobilých výdajů. Podíl českého a zahraničního účastníka na financování projektu by měl 
být srovnatelný.  

 

Způsobilé výdaje 

1. musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset 
s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup 
projektu; 

2. práce na řešení projektu českého účastníka nesmí být zahájeny před podáním Žádosti 
o podporu projektu do veřejné soutěže. Za způsobilé pro účely poskytnutí podpory 

                                                           
1
 § 14 zákona o rozpočtových pravidlech 
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budou považovány náklady vynaložené ode dne vydání Potvrzení o přijetí Žádosti o 
podporu projektu agenturou CzechInvest; 

3. musí příjemce dotace prokazatelně uhradit dodavatelům před předložením Žádosti o 
poskytnutí dotace správci programu; 

4. musí být doloženy průkaznými doklady, musí být vlastněny příjemcem podpory, 
využívány po celou dobu realizace projektu, přitom doba jejich používání musí být 
nejméně po dobu 3 let od data jejich pořízení (u použití mzdových nákladů pro 
výpočet dotace musí být tato pracovní místa zachována po dobu 3 let); 

5. na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu není možné získat 
jinou podporu ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu EU. 

 

Za způsobilé výdaje lze považovat zejména: 
- náklady na stroje, přístroje, zařízení a programové vybavení, 
- mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu), 
- náklady na nákup materiálu,  
- náklady na nákup služeb (např. cestovné, ubytování). 

 
Příjemce podpory nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu, mimo subjektů, 
které nemohou uplatnit odpočet daně na vstupu. Ve formulářích EDS uvádí žadatel finanční 
potřeby:  

- bez DPH, pokud si může uplatnit odpočet daně na vstupu;  
- včetně DPH, pokud si nemůže uplatnit odpočet daně na vstupu.  

 
Závěrečná ustanovení  

V případě neplnění jakýchkoliv ustanovení tohoto programu, která ukládají příjemci podpory 
povinnost, a v případě, že není možná náprava ze strany příjemce podpory, musí být 
poskytnutá podpora vrácena v souladu s relevantními právními předpisy. 

Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo zrušit vyhlášenou veřejnou soutěž. 

Příjemce podpory svou účastí v tomto programu stvrzuje, že je srozuměn se skutečností, že 
na dotaci dle tohoto programu není právní nárok a nebude uplatňovat žádné budoucí nároky 
v případě neposkytnutí dotace dle tohoto programu. 

 

Soutěžní a hodnotící lhůta 

Soutěžní lhůta (příjem Žádostí o podporu projektů) začíná dnem 18. dubna 2013 a končí 
dnem 14. června 2013 ve 12:00 hodin. 

Hodnotící lhůta začíná dnem 14. června 2013 a končí dnem 15. září 2013.  

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny na adrese www.czechinvest.org a www.mpo.cz 
do 16. září 2013.  
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Místo a způsob podávání Žádosti o podporu projektu 

Formulář Žádosti o podporu projektu a formulář Finančního plánu jsou součástí výzvy.   

Žádost o podporu projektu bude doručena v uzavřené obálce na adresu implementační 
agentury CzechInvest: 

„CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2“,  

s uvedeným označením programu „Program podpory mezinárodní technologické 
spolupráce“ a nápisem „Veřejná soutěž 2013 – NEOTVÍRAT!“, dále se jménem a adresou 
společnosti, a to 

• buď poštou jako doporučenou zásilku (v tomto případě musí být na obálce otisk 
poštovního razítka se dnem podání nejpozději 13. června 2013), nebo 

• osobně do podatelny implementační agentury CzechInvest 

do stanoveného termínu uzávěrky přijímání žádostí, tj. do 14. června 2013 do 12:00 hod. 

Za včasné doručení úplné Žádosti o podporu projektu v souladu s podmínkami a kritérii 
vyhlášené veřejné soutěže 2013 odpovídá uchazeč. Doručení Žádosti do podatelny 
CzechInvestu po skončení soutěžní lhůty nebo doručení na jiné než určené místo, se 
považuje za nesplnění podmínek pro přijetí Žádosti o podporu projektu. Podle data přijetí 
obálky s projektovým záměrem bude na jméno a adresu společnosti uvedenou na obálce 
odesláno Potvrzení o přijetí záměru agenturou CzechInvest. 

V každé obálce může být pouze jedna úplná Žádost o podporu projektu. 

 

Kontaktní osoby pro Program podpory mezinárodní technologické spolupráce: 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 
Ing. Alice Zlatušková 
odbor inovačního podnikání a investic 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
tel: 224 853 314 
e-mail: zlatuskova@mpo.cz 
 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: 
Ing. Šárka Zoglauer Šedrlová 
odbor podpory investičních projektů 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 
tel: 296 342 864 
e-mail: sarka.sedrlova@czechinvest.org 

 


