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1 Úvod
1.1 Právní rámec
Tento program je realizován podle:


Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy
o zaloţení ES upravujících podporu de minimis1 (dále jen „podpora de minimis“, viz příloha B)
pro podporu poskytnutou do 30. 6 .2014;
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o pouţití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis2 (dále jen „podpora de minimis“, viz
příloha B) pro podporu poskytnutou po 30. 6. 2014.
Podpora poskytnutá z tohoto programu můţe být proto slučitelná se společným trhem ve
smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie a je vyňata z oznamovací povinnosti
podle čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie.



Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

1.2 Definice pojmů
Česká spořitelna – Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl B,
vloţka 1171; Pověřená osoba vybraná ve veřejném výběrovém řízení poskytující Příjemcům podpory
Úvěry na financování Inovativních projektů.
ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 44848943, se sídlem na adrese Praha 1,
Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vloţka 1329.
Inovativní projekt - projekt zaměřený na tvorbu nových či zlepšování existujících výrobních technologií,
výrobků a poskytovaných sluţeb. Inovace v tomto smyslu představuje proces provádění změn
v technickém řešení výrobku, technologii výroby, pouţitých materiálech apod.
Poradenství – zvýhodněné poradenské sluţby zajišťované Českou spořitelnou vyuţívané
Ţadateli/Příjemci podpory při zpracování ţádosti o poskytnutí Úvěru a v souvislosti s realizací
investičního záměru a podnikatelského plánu.
Příjemce podpory – podnikatel realizující Inovativní projekt, který získal Úvěr zajištěný Zárukou a můţe
čerpat Poradenství.
Smlouva o úvěru – smlouva o poskytnutí Úvěru uzavřená mezi Ţadatelem a Českou spořitelnou.
Veřejná podpora - finanční prospěch získaný Příjemcem podpory v souvislosti se získáním Záruky
a moţností čerpání Poradenství v souladu s tímto programem a ustanoveními zákona č. 215/2004 Sb.,

1 Úřední věstník EU, L 379, 28. 12. 2006, str. 5-10
2 Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1-8
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o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
ve znění pozdějších předpisů.
Úvěr – bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou na financování Inovativního projektu.
Žadatel - podnikatel s inovativním podnikatelským záměrem, který předloţil ţádost o Úvěr a ţádost
o Záruku k Úvěru.
Záruka – zvýhodněná záruka poskytnutá ČMZRB k Úvěru poskytnutému Českou spořitelnou na
financování Inovativního projektu.

2 Cíl programu
Cílem programu je umoţnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajících podnikatelů
a podpora udrţitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na Poradenství
zajišťované Českou spořitelnou.

3 Podporované aktivity
Inovativní projekt je realizován podnikatelskou činností vymezenou seznamem podporovaných
ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze A (dále jen „podporovaná
ekonomická činnost“).

4 Příjemce podpory
4.1 Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky:
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musí být malým a středním podnikatelem dle definice uvedené v Doporučení 2003/361/ES ze
dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků,3



musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuţ uskutečňování je realizován předloţený Inovativní projekt;



musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu
na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;



nesmí mít k datu podání ţádosti o podporu nedoplatky vůči státu a mzdové nedoplatky vůči
zaměstnancům. Bezdluţnost a registraci k placení daně z příjmu dokládá Ţadatel čestným
prohlášením v ţádosti o podporu;



nesmí podle svého čestného prohlášení vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby
zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03);



od zahájení podnikatelské činnosti do podání ţádosti o Úvěr neuplynuly více neţ tři roky, tuto
skutečnost Ţadatel dokládá čestným prohlášením.

Úřední věstník EU, L 124 ze dne 20.5.2003, str. 36-41
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4.2 Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud k datu podání žádosti:


nepředloţí čestné prohlášení, ţe není v úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon,



bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon;



je vedena exekuce (výkon rozhodnutí) na jeho majetek;



je v likvidaci;



má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného
po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, ţe podpora je protiprávní a neslučitelná se
společným trhem.

5 Forma podpory
5.1 Poskytování Úvěrů
5.1.1 Charakteristika Úvěru
Česká spořitelna uzavře s Ţadatelem Smlouvu o úvěru, ve které budou dohodnuty podrobné podmínky
Úvěru.


Délka Úvěru: doba splatnosti Úvěru bude určena individuálně ve Smlouvě o úvěru na základě
dohody mezi Ţadatelem a Českou spořitelnou. Maximální doba splatnosti Úvěru při jeho
poskytnutí je 5 let od data první splátky jistiny Úvěru. Ve Smlouvě o úvěru můţe být sjednáno
odloţení zahájení splácení jistiny Úvěru, a to aţ o tři roky. Odklad splátek se nevztahuje na
úroky, které jsou splatné měsíčně ihned po poskytnutí Úvěru.



Výše Úvěru: zaručovány mohou být úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně.



Zajištění Úvěru: forma zajištění Úvěru bude dohodnuta ve Smlouvě o úvěru.



Čerpání Úvěru: podmínkou čerpání Úvěru je vystavení Záruky ze strany ČMZRB.

5.1.2 Způsobilé výdaje Úvěru
Úvěr od České spořitelny musí Příjemce podpory pouţít pouze k financování způsobilých výdajů.


Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
 musí být vynaloţeny v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset
s realizací Inovativního projektu;
 musí být vynaloţeny nejdříve v den registrace ţádosti o Úvěr;
 musí být doloţeny průkaznými doklady o úhradě dodavatelům, majetek nelze pořizovat
aktivací.



Způsobilými výdaji jsou:
 pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, přičemţ náklady na pořízení
nemovitého majetku bezprostředně souvisejícího s předmětem Inovativního projektu
nesmí přesáhnout 40% předpokládaných způsobilých výdajů projektu;
 pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není Příjemcem podpory
veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek;
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 pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je Příjemcem podpory vykazován jako
náklad/výdaj;
 DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

5.2 Poskytování Záruk
Zvýhodněná Záruka je poskytována pouze k Úvěru od České spořitelny, a to aţ do výše 60 % jistiny
Úvěru. Zaručovány mohou být Úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně. Doba ručení je omezena na
5 let od data první splátky jistiny Úvěru stanoveného při jeho poskytnutí.
Cena Záruky je 1,1 % p. a. z výše Záruky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny Záruky ve výši
0,1 % p. a. z výše Záruky. Současně je Příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 % p. a.
z výše Záruky.
Poskytnutá Záruka je Veřejnou podporou v reţimu de minimis (pravidlo de minimis je vysvětleno
v příloze B).

5.3 Poskytování poradenských služeb
Další formou podpory je poskytování zvýhodněného Poradenství prostřednictvím České spořitelny.
Ţadatelé/Příjemci podpory jsou oprávněni vyuţívat zvýhodněných poradenských sluţeb zajišťovaných
Českou spořitelnou. Poradenské sluţby jsou rozděleny do dvou kategorií:
a) Předprojektové poradenství
b) Poradenství spojené s realizací projektu
Ad a)

Předprojektové poradenství bude vyuţito na základě rozhodnutí České spořitelny
a bude upraveno smlouvou o poradenství uzavřenou mezi Grantikou CS dceřinou
společností České spořitelny a ţadatelem/příjemcem. Dotace na úhradu nákladů
spojeného s předprojektovým poradenstvím bude poskytnuta aţ do výše 27 830 Kč
včetně DPH.

Ad b)

Poradenství spojené s realizací projektu bude upraveno ve Smlouvě o úvěru. Dotace
na úhradu nákladů na poskytování Poradenství tohoto typu dle Smlouvy o úvěru bude
poskytnuto aţ do výše 10% objemu příslušného Úvěru, maximálně 150 000,- Kč včetně
DPH.

Příjemcům podpory bude Poradenství poskytováno individuálně na základě jejich potřeb zejména
v oblastech spojených s řízením podniku a přípravou strategických plánů rozvoje podniku (včetně
transferu technologií, certifikace a aplikace norem), marketingu, právních úkonů spojených
s podnikáním, výběru zaměstnanců a ochrany duševního vlastnictví (včetně licenčních smluv).
V obou případech je získané finanční zvýhodnění veřejnou podporou v reţimu de minimis.

6 Podmínky programu
6.1 Podmínky přijatelnosti Inovativního projektu


Projekt bude realizován na území České republiky.



Projekt bude realizovat inovaci produktu či sluţby v oblastech podnikání vymezených
přílohou A programu.
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6.2 Další podmínky


Příjemce podpory je povinen o pouţití Úvěru vést oddělenou evidenci (v případě podnikatelů
vedoucích účetnictví analytickou evidenci) a uchovat ji po dobu 3 let od data ukončení realizace
Inovativního projektu.



Příjemce podpory je povinen po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru souhlasit, ţe Česká
spořitelna a ČMZRB budou předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu a institucím Švýcarska
a EU údaje o jeho osobě v rozsahu jména/názvu firmy, adresy/sídla, IČ a výši poskytnuté
podpory a údaje o Úvěru spojené s jeho poskytnutím, čerpáním a splácením, pro účely
sledování pouţití veřejné podpory a prostředků programu INOSTART.



Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví hmotný majetek, resp. dlouhodobý hmotný
majetek a nehmotný majetek (dále jen „majetek“) pořízený zcela nebo částečně z Úvěru od
data pořízení do 3 let od data ukončení realizace projektu4. Dříve jej můţe prodat pouze tehdy,
pokud výtěţek z prodeje pouţije na pořízení majetku zabezpečujícího pokračování
podporované ekonomické činnosti nebo na mimořádnou splátku Úvěru.



Příjemce podpory musí po celou dobu realizace Inovativního projektu a po dobu 3 let od data
ukončení realizace Inovativního projektu pouţívat majetek pořízený z Úvěru, který má ve svém
vlastnictví, zejména k podporovaným ekonomickým činnostem a po tuto dobu jej nesmí
přemístit mimo území České republiky. Příjemce podpory je po celou dobu trvání Smlouvy
o úvěru povinen umoţnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům České spořitelny,
Ministerstva průmyslu a obchodu a jimi pověřeným osobám za účelem kontroly dodrţování
podmínek programu a účelového vyuţití prostředků Úvěru, jakoţ i kontroly finanční situace
a účetnictví nebo daňové evidence příjemce podpory, a to jak na místě realizace projektu, tak
ve svém sídle.

6.3 Sankce za nedodržení podmínek programu


Pokud příjemce podpory nedodrţí podmínky programu, je povinen vrátit neoprávněně získanou
Veřejnou podporou poskytovateli podpory.



Neoprávněně získanou Veřejnou podporou je ta část získané Veřejné podpory, která připadá
na období od data porušení podmínky programu, nebo od data zjištění porušení podmínky
programu (pokud nelze stanovit datum porušení podmínky programu) do data sjednané doby
ručení.



V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se
 Příjemce podpory,
 naplnění podmínek přijatelnosti Inovativního projektu,
 naplnění podmínek pro poskytnutí podpory de minimis,
 údajů z účetní závěrky, účetního výkazu, daňové evidence a daňového přiznání,
 čerpání Poradenství,
je neoprávněně získanou Veřejnou podporou celá výše získané Veřejné podpory.

Ukončení realizace projektu - datum, kdy byl skutečně ukončen projekt, tzn. datum uvedení majetku pořízeného z úvěru do
uţívání, datum pravomocného kolaudačního souhlasu nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na posledním daňovém
dokladu vztahujícím se k projektu podle toho, co nastane později
4
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Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění podmínky programu je povaţováno za
porušení podmínky programu.



Za prodlení s vrácením neoprávněné získané Veřejné podpory je Příjemce podpory povinen
zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % p. a. z dluţné částky. Celková výše tohoto úroku z prodlení
je omezena výší neoprávněně získané Veřejné podpory.



V případě pouţití Úvěru na nezpůsobilé výdaje je Příjemce podpory povinen vrátit poměrnou
část získané Veřejné podpory.

7 Účast v dalších programech
Účast v tomto programu nevylučuje moţnost účasti projektu v dalších českých i zahraničních
programech.

8 Výběr Inovativních projektů
8.1 Výběrová kritéria
Výběrovými kritérii pro poskytnutí Úvěru jsou splnění podmínek pro Příjemce podpory, podmínek
přijatelnosti projektu, soulad s pravidly poskytování veřejné podpory a vyhodnocení Inovativního
projektu jako úvěrovatelného (viz. příloha C). Tato výběrová kritéria posuzuje Česká spořitelna.
Výběrovými kritérii pro poskytnutí Záruky jsou poskytnutí Úvěru Českou spořitelnou a soulad s pravidly
poskytování Veřejné podpory. Tato výběrová kritéria posuzuje ČMZRB.

8.2 Rozhodování o poskytnutí Úvěrů a Záruk
O poskytnutí Úvěru rozhoduje Česká spořitelna. O poskytnutí zvýhodněné Záruky rozhoduje ČMZRB.
Neúplné ţádosti o Úvěr či Záruku mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání Českou
spořitelnou, resp., ČMZRB zamítnuty.

9 Žádosti o poskytnutí Úvěru a Záruky
9.1 Náležitosti žádostí o poskytnutí Úvěru a Záruky a způsob jejich předložení


Ţádost o Úvěr obsahuje zejména identifikační údaje Ţadatele, charakteristiku Inovativního
projektu, náklady na realizaci Inovativního projektu a způsob jeho financování a přílohy
k posouzení naplnění podmínek programu. Česká spořitelna poskytne Ţadatelům formulář
ţádosti o podporu a seznam poţadovaných příloh.
Ţádost o Úvěr se podává způsobem a ve formě stanovené Českou spořitelnou (podrobnosti na
internetových stránkách České spořitelny).



Ţádost o Záruku podává Ţadatel ČMZRB prostřednictvím České spořitelny, v rozsahu
a postupem, který stanoví ČMZRB na svých webových stránkách (www.cmzrb.cz).
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9.2 Termíny příjmu žádostí
Ţádosti o poskytnutí Úvěru a Záruky se přijímají průběţně od data vyhlášení Programu do jeho
ukončení Ministerstvem průmyslu a obchodu, které si téţ vyhrazuje právo příjem ţádostí o Úvěry
a Záruky dočasně pozastavit.
Ţádosti o Úvěr se přijímají na pobočkách České spořitelny.
Ţádosti o Záruku se přijímají prostřednictvím poboček České spořitelny.
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Příloha A

Seznam podporovaných ekonomických činností - CZ-NACE k 1.7.2014
Oddíl

Skupina

Název
Sekce B - Těžba a dobývání
Ostatní těžba a dobývání
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Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1)
10

Výroba potravinářských výrobků

11

Výroba nápojů

13

Výroba textilií

14

Výroba oděvů

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
výrobků, kromě nábytku

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků s výjimkou CZ-NACE 20.60
Průmysl syntetických vláken

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24.5

Slévárenství

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27

Výroba elektrických zařízení

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

Sekce D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného
vzduchu
35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Sekce F - Stavebnictví
41

Výstavba budov

42

Inženýrské stavitelství

SEKCE G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
45

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

46

Velkoobchod, kromě motorových vozidel (mimo 46.1 a 46.2)

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel
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Sekce J - Informační a komunikační činnost
59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti s výjimkou CZ-NACE
59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů a CZ-NACE 59.12
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

61

Telekomunikační činnost

62

Činnosti v oblasti informačních technologií

Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti
69

Právní a účetnické činnosti

70

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

72

Výzkum a vývoj
73.2

Průzkum trhu a veřejného mínění

Sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti
78

Činnosti související se zaměstnáním

Sekce S - Ostatní činnosti
95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
1) Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
2) s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné
zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 1, Část B této výzvy
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Příloha B

Pravidlo de minimis
Získáním zvýhodněné Záruky k Úvěru a vyuţíváním Poradenství získává Příjemce podpory určitou
finanční výhodu. Tato finanční výhoda je nazývána veřejnou podporou. Podpora v rámci tohoto
programu bude poskytována ve formě podpory de minimis.
U smluv o podpoře uzavřených do 30. 6. 2014 se postupuje podle pravidel, které stanoví Nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o zaloţení ES upravujících podporu de
minimis (Nařízení Komise č. 1998/2006).
Podle článku 2 Nařízení Komise č. 1998/2006 nesmí být podnikateli poskytnuta za jakákoliv tři po
sobě jdoucí zdaňovací období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku 200 000 EUR,
v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví silniční dopravy (CZ NACE: 49.41 Silniční
nákladní doprava, 49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava, 49.32 Taxisluţba
a pronájem osobních vozů s řidičem a 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava)
100 000 EUR. Pro přepočet Kč/EUR se pouţije kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni, kdy
byla/je kaţdá jednotlivá podpora poskytnuta. K podporám de minimis získaným podnikateli
spojenými s příjemcem podpory se nepřihlíţí.
U smluv o podpoře uzavřených po 30.6. 2014 se postupuje podle pravidel, které stanoví Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 o pouţití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis (Nařízení Komise č. 1407/2013).
Podle článku 3 Nařízení Komise č. 1407/2013 nesmí být jednomu podnikateli poskytnuta za
jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku
200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví silniční dopravy (CZ NACE:
49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava, 49.32
Taxisluţba a pronájem osobních vozů s řidičem a 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní
doprava) 100 000 EUR. Pro přepočet Kč/EUR se pouţije kurz Evropské centrální banky stanovený
ke dni, kdy byla/je kaţdá jednotlivá podpora poskytnuta. Přihlíţí se rovněţ k podporám de minimis
získaným podnikateli spojenými s příjemcem podpory.
Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním
přímo a nepřímo spojeni. Za spojené se povaţují veškeré subjekty (podnikatelé), které mezi sebou
mají alespoň jeden z následujících vztahů uvedených pod písm. a) aţ d):
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náleţejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích
práv, náleţejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
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Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) aţ d) prostřednictvím jednoho nebo více
subjektů, jsou také povaţovány za jednoho podnikatele.
Za den poskytnutí podpory je povaţován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře, nebo bylo
vystaveno rozhodnutí o dotaci.
Podpora poskytnutá formou záruky či úvěru se přepočte na hrubý ekvivalent podpory.
Hrubý ekvivalent podpory v Kč se pro záruku
−

poskytnutou do 30. 6. 2014 rovná součinu výše poskytnuté záruky a koeficientu K (K=0,1333),

−

poskytnutou po 30.6. 2014 rovná součinu výše poskytnuté záruky, doby ručení v měsících děleném
číslem 450.

Příjemci podpory si mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim (nebo s nimi
spojeným osobám) byly poskytnuty od 1. 1. 2010, v Centrálním registru podpor de minimis, na
adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.
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Příloha C

Výběrová kritéria pro hodnocení inovativnosti podnikatelského záměru
Výběrová kritéria jsou jedním ze dvou zásadních nástrojů hodnocení žadatele a jeho záměru. Druhým
nástrojem je hodnocení finančního rizika pro banku poskytující úvěr. Pro získání Úvěrů musí být
podnikatelský záměr kladně ohodnocen jak z hlediska inovativnosti, tak z hlediska finančního rizika.
Výběrová kritéria slouží k posouzení a k vyhodnocení inovačního potenciálu žadatele a jeho
5
podnikatelského plánu . Při výběru žadatele se hodnotí binární a váhová kritéria.
A. BINÁRNÍ KRITÉRIA (ANO x NE)
Binární kritéria vymezují, zda projekt splňuje základní podmínky Programu INOSTART. Splnění
binárních výběrových kritérií je dosaženo v případě, že žadatel splňuje současně všechna níže
uvedená kritéria (odpovědi ANO na každé kritérium 1 – 4 a 6 a odpověď, NE u kritérií 5, 7 a 8).
V případě nesplnění jednoho binárního kritéria je projekt vyloučen z dalšího procesu hodnocení.

1. Je žadatel podnikatelský subjekt vzniklý na základě českého právního řádu, který
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost provádí (nebo hodlá provádět) soustavnou
hospodářskou činnost za účelem dosažení zisku a je registrován k dani z příjmu na
příslušném finančním úřadě v ČR?

ANO/NE

2. Splňuje žadatel podmínky uvedené v kapitole 4.1 Programu?

ANO/NE

3. Je žadatel malým či středním podnikatelem dle definice uvedené v Doporučení
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků?
(pozn. je podnikem, který zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje
50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR?)
4. Je podnikatelský záměr žadatele realizován podnikatelskou činností vymezenou
seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden
v Příloze č. 1 Programu?
5. Týká se podnikatelský záměr žadatele výroby, zpracování a uvádění na trh výrobku,
které není možné podporovat v rámci veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)?
(pozn. vykonává činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu
a akvakultury, lesnictví - CZ-NACE A 01, A 02, A 03?)
6. Disponuje žadatel podnikatelským, technologicky orientovaným záměrem, jehož
předmětem je zpracování nového produktu (ve formě výrobku, technologie či služby) do
komerční zralosti a jeho uvedení na trh a je tento záměr vyjádřen formou podnikatelského
záměru/projektu v doporučené struktuře?

5

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

Pro hodnocení inovativnosti podnikatelského záměru je možno využít odborných hodnotitelů z databáze MPO
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7. Uplynuly více než 3 roky od zahájení podnikatelské činnosti do podání žádosti o úvěr?

ANO/NE

8. Má žadatel k datu podání žádosti o podporu nedoplatky vůči státu anebo mzdové
nedoplatky vůči zaměstnancům?

ANO/NE

B.

VÁHOVÁ KRITÉRIA

Pro hodnocení se použijí následující váhová kritéria rozdělená do tří sekcí. Celkový maximální počet
bodů je 100, pro přijetí žádosti je nutné dosáhnout 50 a více bodů.

Max. počet bodů

Sekce
1. Žadatel

40

2. Podnikatelský záměr

20

3. Produkt

40

Váhová kritéria v jednotlivých sekcích:

1. Žadatel (max. 40 bodů)
Kritérium

1.1. Plánovaný růst tržeb (3 roky)

1.2. Plánovaný podíl výdajů na výzkum a vývoj či
inovace

1.3. Podíl kvalifikovaných odborníků (výzkumní
a technologičtí pracovníci, specialisté)

Možné volby

Počet
bodů

a) průměrně o víc než 100 %
ročně

10

b) průměrně o víc než 40 % ročně

6

c) o 40 % a méně

4

5 % z ročních výnosů a více =
maximální počet bodů

0 -10

a) více než 40 % zaměstnanců

10

b) více než 20 % zaměstnanců

6

c) 20 a méně % zaměstnanců

4

1.4. Potenciál žadatele zrealizovat projekt

0 - 10

2. Podnikatelský záměr (max. 20 bodů)

14

Kritérium

Možné volby

2.1. Realizovatelnost
záměru



východiska projektu, tj. zda v popisu projektu jsou
poskytnuty úplné a validní informace



způsobilé výdaje, tj. zda jsou účelné, přiměřené, v souladu
s cíli programu a mají přímou souvislost s realizací
projektu



organizační zajištění projektu

Počet
bodů

0–8

2.2. Úplnost
podnikatelského plánu

Ucelené zpracování potřebných detailů, analýz a ukazatelů

0–3

2.3. Řízení rizik

SWOT analýza, rizika, nástroje a opatření pro jejich řízení

0–5

2.4. Personální
a technické předpoklady

Plánování lidských zdrojů, zajištění technologického vybavení
a logistiky

0-4

3. Produkt/proces (max. 40 bodů)
Kritérium

Možné volby

Počet
bodů

3.1. Technologická úroveň
produktu/procesu

novost – odlišnost od konkurenčních produktů, míra využití
výsledků VaV, potenciál patentové či autorské ochrany, podíl
duševní práce

0 - 20

3.2. Transfer technologií

- poskytování (nákup/prodej) licencí,
- uplatněná ochrana svého know-how (patenty, užitné vzory) mimo průmyslové vzory

3.3. Uplatnění na trhu

- provedené průzkumy trhu, zajištění potenciálních zákazníků,
předpokládaný trh a konkurence, možnosti exportu

0-5

0 – 10

- kalkulace ceny
3.4. Vývojový potenciál

další potenciál inovací či vývojových řad produktů/procesů

0–5
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