Modernizační/rozvojový projekt
V případě podpory poskytnuté podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2014 (podpora
de minimis) v rámci Výzvy I programu EXPANZE se musí jednat o podporu modernizačních
a/nebo rozvojových projektů.
Modernizačním/rozvojovým projektem je projekt zaměřený na:
1. založení nové provozovny, nebo
2. rozšíření kapacity stávající provozovny, nebo
3. rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny o výrobky, které zde dříve nebyly
vyráběny, nebo
4. zásadní změny celkového výrobního postupu, nebo
5. zvýšení technologické úrovně či konkurenceschopnosti žadatele.
(dále jen „účelové kategorie“)
Není na závadu, pokud lze projekt zařadit do více účelových kategorií současně (např.
zásadní změna výrobního postupu vede i k rozšíření výrobního sortimentu provozovny).
Výrobou či výrobkem se rozumí též služba či obchodní činnosti a jejich poskytování.

Účelové kategorie
Založení nové provozovny
Provozovnou se rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který slouží k
provozování jeho činnosti. Tato činnost může mít charakter výroby, prodeje zboží či
poskytování služeb.
Za založení nové provozovny se projekt považuje v případech, kdy:


Příjemce podpory ke dni podání žádosti nevykonával žádnou podnikatelskou činnost
a realizace projektu mu umožní podnikatelskou činnost zahájit a provozovat.



Příjemce podpory ke dni podání žádosti již podnikatelskou činnost vykonává,
realizace projektu mu umožní založit provozovnu na jiném místě, než se nachází
kterákoliv z jeho dosavadních provozoven.
Novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází
(např. v rámci téže průmyslové zóny nebo obchodního centra) za podmínky, že bude
vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, tj. vymezenou jiným CZ-NACE1.



Příjemce podpory k okamžiku podání žádosti již podnikatelskou činnost vykonává,
v projektu však plánuje tuto činnost ukončit a přejít na jinou ekonomickou činnost (tj.
činnost vymezenou odlišným CZ-NACE1).
Není na překážku, pokud příjemce podpory plánuje novou podnikatelskou činnost
provozovat ve své stávající provozovně a částečně či zcela využije investiční
majetek, který užíval ke své předchozí podnikatelské činnosti.

1

Postačující je odlišnost na čtvrté úrovni klasifikace, případně vyšší, není-li CZ-NACE na čtvrté úrovni definován.
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Za založení nové provozovny se projekt nepovažuje v případech, kdy má být jeho cílem:



pouhé přemístění existující podnikatelské činnosti na jiné místo podnikání,
nákup nemovitosti nebo nahrazení strojů a zařízení používaných dosud příjemcem
podpory na základě nájemní smlouvy/ pronájmu.

Zásadní změna celkového výrobního postupu
Zásadní změnou výrobního postupu se rozumí významná modernizace procesů, tj. zavedení
podstatně jiného technologického řešení, přechod z ruční výroby na strojovou, změna
způsobu prodeje zboží či poskytování služeb (prodej přes internet, dodávka až
k zákazníkovi), změna řízení procesů apod.
Do této kategorie typicky spadají projekty, jejichž realizace umožní příjemci podpory zrušit
výrobní kooperaci a zajistit celou výrobu vlastními prostředky.
Projektem zařazeným do této účelové kategorie není:



změna technologie či výrobního postupu spojená s přechodem na jiný sortiment
produktů,
Výměna starších strojů za nové, a to ani tehdy, jsou-li nové stroje výkonnější.

Rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny
Rozšířením výrobního sortimentu se rozumí taková investice do provozovny příjemce
podpory, která umožní rozšířit výrobu či nabídku zboží a služeb o nové produkty, zboží či
služby, které se zde dosud nevyráběly, s tím že:



v provozovně zůstanou zachovány i dosavadní služby, výroba či prodej zboží, a to
i v omezeném rozsahu,
dané rozšíření sortimentu by bez investice nebylo možné provést – postačuje
alespoň jeden důvod bránící rozšíření sortimentu provozovny, který bude investicí
odstraněn.

Novým produktem je míněn produkt, který má významně jiné užitné vlastnosti než produkty
stávající. Za rozšíření sortimentu se nepovažují drobné nebo rutinní změny v rámci běžného
vývoje produktů. Není však nutné, aby nový produkt spadal do jiné skupiny podle klasifikace
CZ-NACE.

Rozšíření kapacity stávající provozovny
Rozšířením kapacity se rozumí taková investice do stávající provozovny, která umožní
příjemci podpory vyrábět více výrobků, poskytovat větší objem služeb nebo prodávat více
zboží, aniž současně dochází k rozšíření výrobního sortimentu.
K zařazení do této kategorie stačí navýšení produkční kapacity alespoň jednoho stávajícího
výrobku (poskytované služby, prodávaného zboží), přičemž sortiment produktů i celkový
výrobní proces zůstávají beze změny, nebo se mění jen nevýznamně.
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Plánované navýšení musí být v projektu uvedeno v konkrétních jednotkách výstupu
(kilogramy, metry, kusy, hodiny). Navýšení musí být podstatné, nikoliv nevýznamné posuzuje se individuálně vzhledem k rozsahu dosavadního podnikání.

Zvýšení technologické úrovně či konkurenceschopnosti žadatele
Výměna starších strojů za nové, jsou-li nové stroje výkonnější či zvyšují kvalitu výrobku.
V žádosti o zvýhodněný úvěr či záruku je nutné uvést technické parametry, které v důsledku
investice zlepšují a zvyšují efektivnost výroby, kvalitu výrobku či přispívají k ochraně
životního prostředí či zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.
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