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1. Základní ustanovení 
a) Poskytovatelem dotace je Řídicí orgán OPPI – Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR (dále jen MPO), (www.mpo.cz). 

b) Zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu 

podnikání a investic – CzechInvest, příspěvková organizace MPO, (dále jen CI), 

(www.czechinvest.org) 

Podpora poskytnutá prostřednictvím programu Spolupráce – Technologické 

platformy splňuje všechny podmínky Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití 

článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis1 (dále jen de minimis), je 

slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy o založení ES a je 

vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy ES. 

                                                           
1 OJ L 379, 28.12. 2006, p. 5–10. 
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1.1. Cíl výzvy 

Tato výzva naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení 

– technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje 

konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Obecným cílem je 

kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro 

podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi 

výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. 

1.2. Základní pojmy 

Technologická platforma (dále jen TP): kooperační oborové seskupení sdružující 

průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, 

národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na 

výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na 

národní nebo mezinárodní úrovni. Cílem uskupení je vytvořit, podporovat a naplňovat 

střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a koherentní 

dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího 

hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v České 

republice i v Evropě. 

Evropská technologická platforma (dále jen ETP): TP aktivní na evropské úrovni. 

Pro více informací o ETP viz http://cordis.europa.eu/technology-

platforms/home_en.html. 

Strategická výzkumná agenda (dále jen SVA): hlavní pracovní dokument TP, 

jehož účelem je zmapovat potřeby na všech úrovních výzkumu v delším časovém 

horizontu (10-15 let), identifikovat milníky, potenciální alternativy a definovat priority 

technologického vývoje. SVA se snaží překonat bariéry rozvoje, rozmístění a 

používání nových technologií. Tyto bariéry mohou souviset s organizací výzkumu, 

předpisy, technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat nové 

technologie, nedostatkem dovedností a školení apod. 

Implementační akční plán (dále jen IAP): dokument, ve kterém jsou definovány 

konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhů a 

potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA, jakožto i praktické výstupy 

těchto aktivit. V IAP je rovněž popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro 
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podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl 

povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelný 

rozvoj. 

 

2. Podporované aktivity 

Podpora vzniku a rozvoje národních TP ve formě osobních a provozních nákladů. 

Podporovány jsou aktivity TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v 

oblasti VaV v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru, 

 vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace, zapojování českých 

výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem a iniciace 

výzkumných a vývojových projektů v komerční i veřejné sféře. 

3. Příjemce podpory 

3.1. Vymezení Příjemce podpory 

• Příjemcem podpory může být pouze Občanské sdružení, Zájmové sdružení 

právnických osob 

3.2. Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria: 

• Předmět činnosti příjemce podpory upravený ve stanovách či zakladatelské 

smlouvě musí zahrnovat ustavení a činnosti Technologické platformy v souladu 

s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření 

technologických platforem, publikované v COM(2004) 353 final. 

• Jednou z hlavních činností žadatele vymezených ve stanovách či zakladatelské 

smlouvě je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.  

• Stanovy, resp. zakladatelská smlouva musí dále obsahovat minimálně následující 

úpravu: 
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o orgány sdružení, jejich kompetence, způsob volby orgánů, způsob tvorby 

rozhodnutí příslušného orgánu (je-li vícečlenný) atd.  

o pravidla hospodaření 

o specifikaci činností, pro které bylo sdružení založeno a způsob výkonu 

činností 

o otevřenost sdružení, pravidla pro vstup/výstup členů do/ze sdružení 

 

• Hlavní, resp. řídící orgán sdružení by měl být zřízen na základě reprezentativního 

přístupu (např. valná hromada všech členů) – zejména musí respektovat povinné 

složení TP. V tomto orgánu by všichni členové měli mít rovný počet hlasů 

s ohledem na transparentnost sdružení (tj. výše hlasovacích práv by se neměla 

odvozovat od výše finančního příspěvku na provoz a plnění cílů TP). Výše 

finančních příspěvků na provoz a plnění cílů TP může být diferencována na 

základě stanov/zakladatelské smlouvy příp. rozhodnutí příslušného orgánu 

sdružení za předpokladu, že tímto nedojde k diskriminaci stávajících ani nových 

členů. 

• V případě již existujícího subjektu (např. svaz, asociace, komora), kdy změna 

stanov resp. zakladatelské smlouvy nepřipadá v úvahu, mohou být výše uvedené 

činnosti TP, „orgány TP“ (kontaktní a manažerští zástupci sdružení apod.) a jejich 

kompetence a pravidla  hospodaření TP, konkrétně specifikovány ve smlouvě 

(např. smlouva o sdružení podle § 829 a násl. občanského zákoníku), kterou mezi 

sebou uzavřou členové Technologické platformy. Vzhledem k tomu, že takto 

založená Technologická platforma nebude mít právní subjektivitu a nebude přímo 

žadatelem, musí si v rámci této nebo jiné smlouvy vypořádat vztahy se subjektem 

žadatele, a to minimálně v rozsahu uvedeném výše pro nově založené subjekty 

(resp. subjekty, které si stanovy/zakl. smlouvu upraví). Tj. zejména jakým 

způsobem budou zástupci Technologické platformy participovat na schvalování, 

proplácení a vykazování výdajů, jakým způsobem bude TP získávat povinné 

spolufinancování (např. ze zdrojů svazu či komory, ze zvláštních příspěvků 

signatářů smlouvy zakládající TP apod.). 

• Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle 

§ 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. 
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• Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím2 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda 

o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky. 

• nesmí mít ke dni podání žádosti o podporu podle svého čestného prohlášení 

nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců 

 

                                                           
2 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový 
fond, Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, 
Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí. 
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3.3. Příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud ke dni podání žádosti: 

• dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurz, 

povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku 

• dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení 

• soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil 

exekuci jeho majetku 

• je v likvidaci 

• ministerstvo vnitra rozhodlo o jeho rozpuštění, a to i v případě, kdy rozhodnutí 

ještě nenabylo právní moci 

• je příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle 

Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 

podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02;. 

4. Formální podmínky přijatelnosti projektu 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

• Projekt musí být realizován na území České republiky a výstupy projektu musí 

směřovat do podporovaných regionů3 

• Cíle projektu jsou v souladu s cíli programu 

• TP sdružuje  podnikatelské subjekty, instituce terciárního vzdělávání a 

výzkumné ústavy, jejichž aktivity úzce souvisejí s předmětem řešení projektu a 

jejichž počet i složení je významné vůči oboru působnosti na národní úrovni. 

• Ve smlouvě o založení/stanovách jsou definovány hlavní a vedlejší cíle TP, 

které jsou v souladu s cíli programu 

• Musí být prokázána souvislost mezi zaměřením TP a zaměřením již existující 

ETP4, které se bude účastnit. 

• Musí být deklarována otevřenost a transparentnost TP. 

                                                           
3 Většina členů Technologické platformy musí mít sídlo na území České republiky mimo region Praha 
4 viz např. http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html 
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• Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: 

o Rovné příležitosti mezi muži a ženami 

o Udržitelný rozvoj 

 

4.1. Ostatní podmínky 
a) Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace vydaného správcem programu (dále jen „Rozhodnutí“), jehož součástí 

jsou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky“). 

b) Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace 

určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci 

a dokumentaci, stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu 

deseti let ode dne ukončení Projektu, minimálně však do doby uplynutí tří let od 

uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace (předpokládá se v roce 

2020) v souladu s čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. O uzávěrce 

Operačního programu Podnikání a inovace budou všichni Příjemci dotace 

informováni..  

c) Do 1 roku od zahájení projektu musí být sepsán a předložen základní dokument 

SVA TP.  

d) IAP musí být sepsán a předložen nejpozději do ukončení projektu, tj. maximálně 

do tří let od zahájení projektu.  

e) Dotace je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po 

ukončení etapy projektu za předpokladu splnění Podmínek. 

f) Příjemce podpory musí zajistit financování nákladů na realizaci projektu včetně 

DPH. 

g) Příjemce podpory je povinen zabezpečit, že projekt bude zachován5 po dobu 

nejméně 5 let (3 let v případě MSP) od data ukončení realizace a po tuto dobu 

zachovat (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který 

byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté dotace. 

h) Příjemce podpory je po celou dobu realizace Projektu povinen umožnit přímý 

přístup pověřeným zaměstnancům Správce programu (MPO) Zprostředkujícího 
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subjektu (CzechInvestu) k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., 

o státní kontrole. Dále těmto zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem 

kontroly dodržování podmínek Programu a účelového využití prostředků 

z poskytnuté dotace, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové 

evidence Příjemce podpory, a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém 

sídle. 

i) Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách. 

5. Způsobilé výdaje 

5.1. Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 
• musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset 

s realizací projektu, 

• musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu6, 

• musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 
Příjemcem dotace,  

• musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze 
pořizovat aktivací. 

5.2. Způsobilé výdaje jsou: 

a) Výdaje uvedené v příloze č. 4 této Výzvy. 

b) Dlouhodobý hmotný (hardware a sítě) a nehmotný majetek (software a data) 

c) Provozní náklady (zejména osobní náklady – mzdy a pojistné, cestovné, služby 

poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře a workshopy, tvorba 

webových stránek, , přístup k informacím a databázím, nájem a další) 

5.3. Způsobilé výdaje nejsou 

• DPH, pokud si příjemce může nárokovat vrácení DPH 

• Náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu 

• Splátky půjček a úvěrů 
                                                                                                                                                                                     
5 Je uskutečňována činnost, k níž byla poskytnuta podpora, a to bez ohledu na rozsah podpory. 
Podmínka se nevztahuje na případy konkursu nebo likvidace příjemce podpory či jiného způsobu 
ukončení činnosti příjemce podpory. 
6 Datem přijatelnosti projektu se rozumí den, kdy poskytovatel dotace či zprostředkující subjekt 
žadateli písemně potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti daného programu (tj. schválení 
registrační žádosti).  
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• Sankce a penále 

• Náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 

a správní poplatky 

6. Odvětvové vymezení 
 
Nejsou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících 

odvětví: 

• výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1 

této Výzvy,7  

• zemědělství, rybolov, akvakultura,8 

• uhelný průmysl,9 

• ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 2 této Výzvy, 

• průmysl výroby syntetických vláken vymezený v příloze č. 3 této Výzvy,  

• stavba lodí.10 

                                                           
7 Příloha I Smlouvy ES 
8 CZ-NACE A01, A02, A03  
9 CZ-NACE B05, C19.1 
10 CZ-NACE C30.11 
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7. Forma a výše podpory 

a) Podpora je poskytována formou dotace. 

b) Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti 

s plněním předmětu projektu. 

c) Dotace je poskytována dle pravidla de minimis a příjemci lze dotaci poskytnout 

jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle 

pravidla de minimis poskytnutou příjemci za období tří fiskálních let (tj. za období 

vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta a dvěma předcházejícími 

fiskálními roky – viz bod 17, respektive čl. 2, odst. 2 Nařízení 1998/2006, o podpoře 

de minimis) nepřesáhne částku 200.000 EUR. 

d) Dotace je poskytována maximálně do výše 75% způsobilých výdajů. 

8. Výběr projektů 

8.1. Výběrová kritéria 

Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze č. 5 této výzvy. 

8.2. Způsob výběru projektů 

Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených správcem 

programu.  

Žádosti o poskytnutí dotace (včetně odborných posudků vypracovaných externími 

a nezávislými hodnotiteli) předloží zprostředkující subjekt hodnotitelské komisi 

s návrhem doporučení  nebo nedoporučení projektu k poskytnutí dotace. Komise 

posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí poskytnutí dotace. 

O poskytnutí dotace rozhoduje správce programu vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, jehož součástí budou závazné Podmínky poskytnutí dotace.  

V případě, že bude podáno více žádostí na projekt Technologické platformy se 

stejným odvětvovým vymezením, bude podpořen projekt, který obdrží nejvyšší počet 

bodů v rámci hodnocení. 

9. Doba realizace projektu 
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Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky. Nejzazším termínem pro ukončení 

projektu je datum 31.12.2012. Žádosti o platbu lze předkládat nejpozději do 6 měsíců 

od ukončení projektu (týká se jak podání žádosti, tak odstranění nedostatků, na které 

byl Příjemce upozorněn Poskytovatelem) 

10. Účast v dalších programech podpory 
Na stejné způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze 

poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu dle článku 87 (1) Smlouvy 

o založení ES ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 

1998/2006. 

11. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 
a) Žádost o poskytnutí podpory se podává na formuláři žádosti o podporu, který 

je k dispozici na internetových stránkách správce programu 

a zprostředkujícího subjektu. Společně s žádostí žadatel předloží dokumenty 

specifikované na výše uvedených internetových stránkách. Postup, jak vyplnit 

registrační a plnou žádost, je součástí Pokynů pro žadatele a příjemce 

podpory z OPPI – Spolupráce. 

b) Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím 

elektronického účtu (eAccount) na internetových stránkách 

www.czechinvest.org/eaccount. Pro podání žádosti o podporu je nutný 

elektronický podpis. 

1. krok:  Žadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou 

registrační žádost. Na základě formální kontroly a kontroly 

přijatelnosti registrační žádosti včetně ekonomického hodnocení 

(pokud je vyžadováno) žadatele nebo osoby/osob, jež mají 

v žadateli rozhodující podíl, agentura CzechInvest informuje 

žadatele o výsledku hodnocení. V případě předběžné přijatelnosti 

projektu agentura CzechInvest žadateli zasílá informaci 

o předběžné přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých 

výdajů. 
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2. krok:  Po potvrzení úspěšné registrace a od data zahájení příjmu plných 

žádostí podává žadatel elektronicky plnou žádost. Plná žádost 

obsahuje podrobné informace o žadateli a projektu.  

12. Sankce za nedodržení podmínek programu 

Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí 

dotace. 

13.  Ostatní ustanovení  

Na poskytnutí dotace není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje správce 

programu.  

Správce programu si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit 

(např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). 

 
Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Příloha I Smlouvy o ES  
Příloha č. 2 – Vymezení ocelářského průmyslu  
Příloha č. 3 – Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken 
Příloha č. 4 – Pravidla způsobilých výdajů - zvláštní část  
Příloha č. 5 – Výběrová kritéria programu Spolupráce – Technologické 
platformy 
Příloha č. 6 – Osnova podnikatelského záměru (Studie proveditelnosti) 
 


