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2.

Základní ustanovení
Řídicí orgán OP PPR: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,
http://www.praha.eu, IČ 00064581 (dále jen „Praha“), odkaz na stránky programu:
http://penizeproprahu.cz/
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,
110 00 Praha 1, IČ 44848943 (dále též „ČMZRB“)
Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem Jeruzalémská
964/4, 110 00 Praha 1, IČ 44848943 (dále též „ČMZRB“), která vykonává tuto činnost na základě dohody
o vytvoření a správě úvěrového fondu INFIN 2018 uzavřené s Prahou.
Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu je v souladu s článkem 17 nebo článkem 22 Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem1 (dále jen „Nařízení Komise
č. 651/2014“), může být proto slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy
o fungování EU, a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
Podpora je dále poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis2 (dále jen
Nařízení Komise č. 1407/2013 nebo „podpora de minimis“).
Podpora je stanovena v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a
diskontních sazeb3.

1. Cíle programu
Cílem programu je zvýšit nabídku dostupného financování projektů realizovaných na území hlavního
města Prahy, které jsou:
a) založeny na využití výsledků výzkumu pro účely nabídky výroby produktů a (nebo) poskytování
služeb,
b) realizovány inovačními podnikateli s krátkou podnikatelskou historií,
c) realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.
Program přispívá k naplňování cílů Klíčové oblasti změn A – „Vyšší inovační výkonnost firem“ Národní
RIS3 strategie. Zároveň bezprostředně navazuje na Regionální inovační strategii hl. m. Prahy, klíčovou
oblast změny B - „Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem“, od které přebírá část uvažovaných
aktivit v jednom z jejích tří strategických cílů, a to B.1: „Usnadnění rozvoje nových inovativních MSP
zejména prostřednictvím finančních nástrojů“.

1

Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.

2

Úřední věstník EU, L 352. 24. 12. 2013, str. 1- 8.

3

Úřední věstník EU, C 14, 19. 1. 2008, str. 6-9.

3.

Realizací této podpory dojde k naplnění aktivity 1.2.3 Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích
jejich životního cyklu v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR.

2. Podporované aktivity
Projekt musí naplňovat některou z priorit programu, které jsou vymezeny v příloze č. 3 této výzvy
a spadat do některého z aplikačních odvětví Národní RIS3 strategie či domén specializace Regionální
inovační strategie hl. m. Prahy uvedených v příloze č. 4 této výzvy.
Projekt musí být realizován v některé z ekonomických činnosti uvedených v příloze č. 1 této výzvy (dále
jen „podporovaná ekonomická činnost“).

3. Vymezení příjemců podpory
Příjemce podpory musí podle svého čestného prohlášení splňovat ke dni podání žádosti o podporu
následující podmínky přijatelnosti.

3.1. Společné podmínky přijatelnosti
a) je drobným, malým nebo středním podnikatelem podle definice v příloze I Nařízení Komise
č. 651/2014,
b) je oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň má sídlo či zapsanou
provozovnu v hlavním městě Praze4; podpora se musí týkat ekonomické činnosti, kterou má
příjemce podpory zapsanou v živnostenském rejstříku5.
c) je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
d) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
e) je podnikem, u něhož od zahájení ekonomické činnosti (tj. ode dne, kdy poprvé realizoval výnos
z prodeje produktů či služeb) neuplynulo více než 7 let,
f)

je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, a dalších souvisejících předpisů,

g) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele podle právního
řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele),

4

Provozovna musí být zapsána v živnostenském rejstříku dle zákona 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

5

Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci projektu; v těchto
případech postačí při podání žádosti o podporu oprávnění k jakékoliv jiné podnikatelské činnosti na území České republiky.

4.

h) nemá nedoplatky vůči vybraným institucím6 a poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
i)

nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,

j)

má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu, aby jeho
případné činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů (CZ-NACE 01), rybolovu
a akvakultury (CZ-NACE 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových
látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 46.35) a
maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu poskytovanou
z programu,

k) není proti jeho majetku vedena exekuce,
l)

není v likvidaci,

m) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele dle
právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele); pokud je soudem povolena reorganizace,
která je podnikatelem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnikatele v úpadku,
n) nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po
předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se
společným trhem,
o) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování
živnosti,
p) není podnikatelem v obtížích7.

3.2. Další podmínky přijatelnosti podle článku 22 Nařízení Komise č. 651/2014
Příjemce podpory musí být podnikem, který splňuje i následující kritéria:
a) je drobným nebo malým podnikatelem podle definice v příloze I Nařízení Komise č. 651/2014,
b) není registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, déle než 5 let před datem podáním
žádosti o podporu,
c) za dobu své existence nerozděloval zisk,
d) nevznikl spojením právnických osob,

6

Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu,
Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu
rozvoje bydlení, Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí.

7

S ohledem na požadavek článku 3 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1301/2013 ze dne 17. prosince
2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost
a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úřední věstník EU, L 347. 23. 12. 2013, str. 289-302), podle definice viz čl. 2 odst. 18
Nařízení Komise č. 651/2014. Tato podmínka se vztahuje i na podporu de minimis.

5.

e) není kotovaný na veřejně obchodovaném trhu.

4. Podmínky programu
4.1. Podmínky přijatelnosti projektu
a) bude realizován na území hlavního města Prahy,
b) naplňuje některou z priorit programu definovaných v příloze č. 3 této výzvy,
c) spadá do některého z aplikačních odvětví Národní RIS3 strategie či domén specializace
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy uvedených v příloze č. 4 této výzvy,
d) je v souladu s principem rovných příležitostí mužů a žen (rovnost mužů a žen, odstraňování
diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového
názoru, zdravotního postižení, sociálního vyloučení, věku nebo sexuální orientace), rovných
příležitostí a nediskriminace a principem udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního
prostředí,
e) nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení
a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla,
pojištění atd.), ani podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží,
f)

předpokládá spolufinancování projektu komerčním úvěrem poskytnutým spolupracujícím
partnerem ČMZRB, ve výši minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu8,

g) nepředpokládá získání dotace na výdaje financované zvýhodněným úvěrem či komerčním
úvěrem, ke kterému má být poskytnut finanční příspěvek; komerční úvěr, ke kterému má být
poskytnut finanční příspěvek, nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie,
h) nebyl dokončen před dnem podání žádosti o podporu; dokončením projektu se rozumí fyzické
dokončení, tj. uvedení majetku pořízeného ze zvýhodněného úvěru do užívání nebo vydání
kolaudačního souhlasu.
4.1.1. Další podmínky přijatelnosti projektu podle Nařízení Komise č. 651/2014
a) projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu, tj. nebyly uzavřeny smlouvy
s dodavateli strojů a zařízení (vztahuje se i na smlouvy o smlouvě budoucí, závazné
objednávky, leasingové smlouvy aj.) ani zahájeny stavební práce související s projektem9; za
zahájení projektu se nepovažuje nákup nezastavěných pozemků a přípravné práce, jako získání
povolení či zpracování studie proveditelnosti,

8 Není vyžadováno

u podpory podle bodu 5.1 a v případě podpory podle bodu 5.2, pokud výše zvýhodněného úvěru činí méně

než 2 mil. Kč.
9

Uzavření smlouvy o dodávce stavebních prací se nepovažuje za zahájení projektu v případě, že uzavřená smlouva umožňuje
odběrateli (příjemci podpory) před zahájením plnění jednostranně odstoupit bez uvedení důvodu a bez sankce, nebo
podmiňuje zahájení plnění získáním podpory a umožňuje odběrateli od smlouvy bez sankce odstoupit, pokud podporu
nezíská.
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b) případná smlouva o komerčním úvěru na spolufinancování projektu nebyla uzavřena před
datem podání žádosti o podporu,
c) projekt je investicí na založení nové provozovny, rozšíření stávající provozovny, rozšíření
výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo za účelem zásadní změny
celkového výrobního postupu (týká se pouze podpory podle článku 17 Nařízení Komise
č. 651/2014).

4.2. Ostatní podmínky
Příjemce podpory je povinen plnit následující povinnosti, a to po dobu platnosti smlouvy
o zvýhodněném úvěru (není-li dále stanoveno jinak):
a) umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům ČMZRB,
zaměstnancům Prahy, Ministerstva financí a orgánů Evropské komise a dalším subjektům
určených ČMZRB nebo Prahou za účelem kontroly plnění podmínek smlouvy o zvýhodněném
úvěru,
b) souhlasit, že budou Praze, Ministerstvu pro místní rozvoj a subjektům určeným obecně
závaznými předpisy předávány údaje o jeho osobě v rozsahu vyžadovaném platnými předpisy,
zejména údaje týkající se jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČ, názvu, CZ-NACE a umístění
projektu, výše poskytnuté podpory, to vše za účelem zveřejnění těchto údajů a kontroly
dodržování pravidel veřejné podpory a/nebo podpory de minimis,
c) být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
d) zachovat místo realizace projektu na území hlavního města Prahy,
e) používat dlouhodobý hmotný majetek pořízený s účastí zvýhodněného úvěru či komerčního
úvěru podpořeného finančním příspěvkem převážně k podporovaným ekonomickým
činnostem a v případě jeho prodeje použít do 1 roku výtěžek z prodeje k podporované
ekonomické činnosti či ke splacení zvýhodněného / podpořeného komerčního úvěru podle
smlouvy o zvýhodněném úvěru,
f)

používat dlouhodobý nehmotný majetek pořízený s účastí zvýhodněného úvěru či
podpořeného komerčního úvěru:


převážně k podporovaným ekonomickým činnostem; v případě jeho prodeje použít do
1 roku výtěžek z prodeje k podporované ekonomické činnosti či ke splacení
zvýhodněného/komerčního úvěru podle smlouvy o zvýhodněném úvěru (týká se podpory
de minimis a podpory podle článku 22 Nařízení Komise č. 651/2014),



výhradně k podporovaným ekonomickým činnostem a mít jej ve svých aktivech nejméně
po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu; po uplynutí této lhůty v případě jeho
prodeje použít do 1 roku výtěžek z prodeje k podporované ekonomické činnosti či ke
splacení zvýhodněného / podpořeného komerčního úvěru podle smlouvy o zvýhodněném
úvěru (podpora podle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014),

g) zajišťovat oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených z programu, aby případné
jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE
7.

01 a 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12), zpracování zbytkových látek z tabáku
(v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 46.35
a 47.26) nevyužívaly podporu poskytovanou z programu.

4.3. Způsobilé výdaje projektu
Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje, které splňují všechny tyto podmínky:


bezprostředně souvisejí s realizací projektu,



jsou uhrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu či později,



slouží k pořízení majetku do vlastnictví příjemce podpory.

Způsobilými výdaji projektu jsou:
a) dlouhodobý hmotný majetek


pořízení nových strojů a zařízení,



pořízení a technické zhodnocení staveb (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace),

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek
musí v případě podpory podle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014 splňovat tyto podmínky:


musí být používán výlučně pro účely realizace projektu a v provozovnách příjemce
podpory, ve kterých je realizován projekt,



musí se jednat o odepisovatelná aktiva příjemce podpory, musí být zařazen do jeho
majetku a využíván v projektu, na nějž je podpora poskytnuta, po dobu nejméně tří let,



musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných10 s příjemcem
podpory.

DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou rovněž způsobilými výdaji projektu.
Způsobilými výdaji projektu zejména nejsou výdaje na:


splacení dříve poskytnutého úvěru,



refinancování již uhrazených výdajů,



nákup použitých strojů a zařízení,



pořízení nezastavěných pozemků,



pořízení zastavěných pozemků bez staveb na nich umístěných či pořízení pozemků pouze se
stavbami, které mají být v rámci projektu odstraněny a nahrazeny novými.

10Prodávající není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu příjemce podpory, ani není manželkou/manželem či není

v přímém příbuzenském vztahu ve smyslu § 772 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. k příjemci podpory - fyzické osobě.
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Způsobilými výdaji finančního příspěvku jsou úroky z podpořeného komerčního úvěru vyčerpaného na
způsobilé výdaje projektu bez DPH11, nebo jejich poměrná část připadající na způsobilé výdaje projektu,
bude-li část podpořeného komerčního úvěru použita k úhradě nezpůsobilých výdajů.

5. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována formou zvýhodněných investičních úvěrů pro podniky s krátkou historií a
podniky s historií, a dále ve formě finančního příspěvku poskytnutého společně se zvýhodněným
úvěrem (podniky s historií).
ČMZRB je oprávněna rozhodnout o zařazení příjemce podpory, který má uzavřena právě 3 účetní
období, a splňuje tak podmínky pro podnik s krátkou historií i podnik s historií.
Na jeden projekt (vymezení viz kapitola 11) může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr a jeden
finanční příspěvek. Finanční příspěvek lze přitom rozdělit mezi více komerčních úvěrů, kterými je
spolufinancován tentýž projekt.

5.1. Zvýhodněný úvěr pro podniky s krátkou historií
Příjemci podpory jsou podniky, které jsou krátce ekonomicky aktivní, tj. mají uzavřena maximálně
3 účetní období. Podpora se poskytuje za těchto podmínek:
Výše úvěru 750 tis. – 3 mil. Kč
Lze hradit až 90 % způsobilých výdajů projektu bez DPH12
Doba splatnosti až 6 let od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba 0 %
Odklad splácení až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištění podle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB
Zvýhodněný úvěr pro podniky s krátkou historií se poskytuje jako podpora de minimis nebo jako
podpora podle čl. 22 Nařízení Komise č. 651/2014. Spolufinancování projektu komerčním úvěrem
spolupracujícího partnera není vyžadováno.
V případě podpory podle článku 22 Nařízení Komise č. 651/2014 musí příjemce podpory splňovat
i podmínky přijatelnosti stanovené v bodě 3.2.

11Pokud

je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. V ostatních případech je DPH způsobilým
výdajem finančního příspěvku.

12

Pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat; v ostatních případech až 90 % způsobilých
výdajů projektu včetně DPH.
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5.2. Zvýhodněný úvěr pro podniky s historií
Příjemci podpory jsou podniky, které jsou ekonomicky aktivní delší dobu, tj. mají uzavřena alespoň
3 účetní období. Podpora se poskytuje za těchto podmínek:
Výše úvěru 1 mil. – 15 mil. Kč
Lze hradit až 50 % způsobilých výdajů projektu
Doba splatnosti až 10 let od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Úroková sazba 0 %
Odklad splácení až 3,5 roku od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru
Zajištění podle dohody mezi příjemcem podpory a ČMZRB
Zvýhodněný úvěr pro podniky s historií se poskytuje jako podpora de minimis. V případě zvýhodněného
úvěru ve výši 2 mil. Kč a více musí být minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu financováno
komerčním úvěrem spolupracujícího partnera ČMZRB.

5.3. Finanční příspěvek
Se zvýhodněným úvěrem podle bodu 5.2 může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek
k úhradě úroků z podpořeného komerčního úvěru vyčerpaného na úhradu způsobilých výdajů projektu
(či jejich poměrné části, bude-li část úvěru čerpána na nezpůsobilé výdaje) uhrazených od uzavření
smlouvy o podpořeném komerčním úvěru do 6 let od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.
Celková výše finančního příspěvku nesmí přesáhnout 14 % komerčního úvěru vyčerpaného na
způsobilé výdaje projektu (bez DPH13) a zároveň částku 1.750.000 Kč.
Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis nebo podpora podle článku 17 Nařízení
Komise č. 651/2014.
Maximální intenzita veřejné podpory nesmí v případě podpory podle článku 17 Nařízení Komise
č. 651/2014 přesáhnout tyto hodnoty:
Region NUTS II
Praha

13

malý podnik

střední podnik

20 %

10 %

Pokud je příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat. V ostatních případech je DPH způsobilým
výdajem finančního příspěvku.
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5.3.1. Podmínky výplaty finančního příspěvku
Finanční příspěvek se vyplácí jednorázově nebo postupně (nejvýše jednou ročně) na základě písemné
žádosti příjemce podpory, a to při splnění těchto podmínek:
a) příjemce podpory ukončí realizaci projektu a informuje o tom ČMZRB způsobem stanoveným
ve smlouvě o zvýhodněném úvěru,
b) bude ukončeno čerpání zvýhodněného i podpořeného komerčního úvěru a současně bude
vyčerpáno více než 50 % ze sjednané výše zvýhodněného úvěru,
c) příjemce podpory bude k datu podání žádosti o přiznání/výplatu finančního příspěvku plnit
podmínky programu stanovené smlouvou o zvýhodněném úvěru,
d) ke dni výplaty finančního příspěvku (či jeho části) nebude rozhodnuto o úpadku příjemce
podpory podle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů,
e) ke dni výplaty finančního příspěvku (či jeho části) nebude mít příjemce podpory vůči ČMZRB
peněžní dluhy po splatnosti ani neuhrazené dluhy ze smluvních pokut (splatné i nesplatné),
a to nejen ze smlouvy o zvýhodněném úvěru, ale i z jiných závazků vůči ČMZRB,
f)

žádost o přiznání/výplatu finančního příspěvku bude podána ve lhůtě stanovené smlouvou
o zvýhodněném úvěru.

Vyplacená částka finančního příspěvku nesmí v žádném výplatním období přesáhnout výši úroků
zaplacených příjemcem podpory za toto období a připadajících na část podpořeného komerčního
úvěru vyčerpanou na způsobilé výdaje projektu.
Povinnými náležitostmi žádosti o přiznání/výplatu finančního příspěvku jsou:


daňové doklady prokazující použití podpořeného komerčního úvěru na způsobilé výdaje
projektu spolu s doklady o jejich úhradě,



potvrzení spolupracujícího partnera o ukončení čerpání podpořeného komerčního úvěru, jeho
vyčerpané výši a o výši příjemcem podpory zaplacených úroků za stanovené období.

Podmínky přiznání a výplaty finančního příspěvku a náležitosti žádosti o přiznání/výplatu finančního
příspěvku dále upravuje smlouva o zvýhodněném úvěru.

6. Výběr projektů
Kritériem pro poskytnutí podpory je splnění hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 5 této výzvy.
Míra úvěrového rizika se posuzuje na základě obvyklých postupů uplatňovaných ČMZRB. Neúplné
žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců ode dne podání ČMZRB zamítnuty.

7. Souběh podpor
Poskytnutí podpory z programu vylučuje možnost poskytnutí další veřejné podpory, podpory
de minimis i podpory z přímo řízených nástrojů Evropské unie na způsobilé výdaje projektu podpořené
zvýhodněným úvěrem nebo finančním příspěvkem.
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8. Náležitosti a způsob podání žádosti o podporu
8.1. Obsah žádosti o podporu
Náležitosti žádosti o podporu:
a) název a velikost podniku žadatele,
b) název projektu, předpokládaný termín zahájení a ukončení, celkové předpokládané výdaje,
c) umístění projektu,
d) seznam výdajů projektu,
e) druh podpory a výši veřejného financování.
Údaje a) – c) jsou povinnými náležitostmi ke dni podání žádosti o podporu. Zbývající údaje může
příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené ČMZRB, nejpozději však před
zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu.
ČMZRB je oprávněna vyžádat si od příjemce podpory další údaje a podklady nezbytné k posouzení
žádosti o podporu.

8.2. Formuláře žádosti o podporu
Žádost o podporu včetně příloh a pokynů k jejímu zpracování je k dispozici na internetových stránkách
ČMZRB (www.cmzrb.cz) v sekci Podnikatelé/Úvěry/INFIN.
Informace o režimech veřejné podpory a podpory de minimis, metodika výpočtu hrubého ekvivalentu
podpory, definice jednoho podniku i definice podniku v obtížích jsou k dispozici na internetových
stránkách ČMZRB (www.cmzrb.cz) v sekci Podnikatelé / Průřezové informace.

8.3. Příjem žádostí o podporu
Žádosti o podporu přijímají všechna obchodní místa ČMZRB, jejich přehled je uveden na internetových
stránkách ČMZRB (www.cmzrb.cz) v sekci Kontakty.

9. Sankce za neplnění podmínek programu
Příjemce podpory je povinen na výzvu ČMZRB jednorázově splatit zvýhodněný úvěr a/nebo vrátit
vyplacený finanční příspěvek (a současně ztratí nárok na výplatu dosud nevyplacené části finančního
příspěvku), pokud:


v žádosti o podporu či jiných dokumentech předaných ČMZRB uvede nepravdivé údaje o sobě
jako příjemci podpory, naplnění podmínek přijatelnosti projektu, způsobilosti výdajů projektu
či naplnění podmínek pro poskytnutí veřejné podpory nebo podpory de minimis,



uvede nepravdivé údaje v daňovém přiznání k dani z příjmů či jiných ekonomických výkazech
předaných ČMZRB,
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neplní podmínky uvedené v bodě 4.2, neposkytnutí informace či dokladu o naplnění podmínky
programu je přitom považováno za porušení dané podmínky.

Při prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě nařízení jednorázové splatnosti zvýhodněného úvěru
je příjemce podpory povinen zaplatit ČMZRB úrok z prodlení ve výši 9 % p. a. z dlužné částky po
splatnosti.
ČMZRB je ve smlouvě o zvýhodněném úvěru oprávněna příjemci podpory stanovit další sankce za
neplnění povinností ze smlouvy o zvýhodněném úvěru.

10. Ostatní ustanovení
a) Na podporu není právní nárok.
b) Příjemce podpory je povinen za podmínek a ve struktuře stanovené smlouvou o zvýhodněném
předat ČMZRB informace o ukončení a výsledcích realizace projektu.
c) ČMZRB si vyhrazuje právo výzvu pozastavit, předčasně ukončit či naopak prodloužit a změnit její
ustanovení, včetně rozšíření o další formy podpory a výše prostředků na financování programu.

11. Definice pojmů
ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., poskytovatel podpory
a správce finančního nástroje.
Dohoda o vytvoření Dohoda uzavřená mezi Prahou a ČMZRB, která upravuje vzájemné
a správě úvěrového vztahy a podmínky správy finančního nástroje, ze kterého jsou
fondu INFIN 2018 financovány podpory poskytované v rámci programu INFIN.
Finanční nástroj Úvěrový fond INFIN 2018.
Finanční příspěvek Finanční příspěvek k úhradě úroků z komerčního úvěru poskytnutého
spolufinancujícím partnerem na spolufinancování projektu.
Finanční příspěvek je subvencí úroků ve smyslu odst. 7 článku 37
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (Úřední
věstník Evropské unie, L 347, 20. 12. 2013, str. 320-469).
Hrubý ekvivalent Veličina vyjadřující jakou výši podpory příjemce podpory získá
podpory zvýhodněným úvěrem ve formě srovnatelné s poskytnutím podpory
formou dotace. Blíže viz příloha č. 2 této výzvy.
Jeden podnik Viz příloha č. 2 této výzvy.
Komerční úvěr Úvěr poskytnutý příjemci podpory spolupracujícím partnerem ČMZRB
určený k spolufinancování nákladů projektu.
Obecné nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne
17. prosince 2013.
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Podpora Zvýhodněný úvěr, finanční příspěvek.
Podpora de minimis Podpora malého rozsahu poskytnutá příjemci podpory v souladu
s Nařízení Komise č. 1407/2013. Blíže viz příloha č. 2 této výzvy.
Podpořený komerční Komerční úvěr spolupracujícího partnera podpořený finančním
úvěr příspěvkem.
Program Program INFIN.
Projekt Projekt, který má být podpořen v programu INFIN. Projektem se rozumí
příjemcem podpory předem definovaný soubor opatření, procesů
a činností, jež budou prováděny za účelem dosažení určeného cíle a
mají místní, věcnou i časovou souvislost.
Z hlediska místní souvislosti je za jeden projekt považováno pořízení
majetku minimálně do jedné konkrétní provozovny příjemce podpory.
Z hlediska věcné souvislosti je za jeden projekt považována investice
v rámci shodné ekonomické činnosti.
Z hlediska časové souvislosti jsou za jeden projekt považovány výdaje
vynaložené v průběhu minimálně 3 měsíců, takže je možné poskytnout
(uzavřít) v průběhu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců max. 1
smlouvu o zvýhodněném úvěru na stejný typ způsobilých výdajů u
shodného příjemce podpory.
Aby byla opatření příjemce podpory považována za jeden projekt, musí
být podmínky místní, věcné a časové souvislosti naplněny současně.
Příjemce podpory Podnikatel, jemuž je poskytována podpora z programu INFIN, resp.
žadatel o podporu z programu INFIN. Příjemce podpory je konečným
příjemcem ve smyslu čl. 2 bod 12 obecného nařízení.
Smlouva o zvýhodněném Smlouva o zvýhodněném úvěru a smlouva o zvýhodněném úvěru
úvěru s finančním příspěvkem uzavřená mezi ČMZRB a příjemcem podpory.
Spolupracující partner Právnická osoba oprávněná na území ČR poskytovat úvěry.
Spolupráce s ČMZRB probíhá na základě smlouvy o spolupráci při
poskytování zvýhodněných úvěrů v Operačním programu Praha - pól
růstu ČR. Aktuální seznam partnerů viz internetové stránky ČMZRB
(www.cmzrb.cz) sekce Podnikatelé/Úvěry/INFIN.
Ukončení realizace Den, kdy byl projekt fyzicky dokončen a příjemce podpory v souvislosti
projektu s ním provedl všechny příslušné platby, datum uvedení majetku
pořízeného ze zvýhodněného úvěru či komerčního úvěru podpořeného
finančním příspěvkem do užívání nebo datum kolaudačního souhlasu,
podle toho, co nastane později.
Výzva Výzva k podávání žádosti o podporu z programu INFIN.
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Zvýhodněný úvěr Úvěr poskytnutý ČMZRB příjemci podpory za podmínek stanovených
výzvou.
Žádost o podporu Žádost o zvýhodněný úvěr nebo o zvýhodněný úvěr s finančním
příspěvkem z programu INFIN.

Přílohy
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

Podporované ekonomické činnosti podle CZ-NACE
Veřejná podpora, GBER a pravidlo de minimis
Vymezení priorit programu INFIN
Aplikační odvětví a domény specializace
Hodnotící kritéria
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Příloha č. 1 výzvy I programu INFIN

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)
Část A (podporované ekonomické činnosti)
Oddíl
Název
SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
02
Lesnictví a těžba dřeva
SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
08
Ostatní těžba a dobývání
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10
Výroba potravinářských výrobků1)
11
Výroba nápojů1)
13
Výroba textilií1)
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 1)
21
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků1)
22
Výroba pryžových a plastových výrobků
23
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 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.
29
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31
Výroba nábytku
32
Ostatní zpracovatelský průmysl
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 E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
36
Shromažďování, úprava a rozvod vody
37
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (kromě zpracování
38
zbytkových látek z tabáku v rámci 38.32)
39
Sanace a jiné činnosti související s odpady
SEKCE F – STAVEBNICTVÍ
41
Výstavba budov (s výjimkou 41.1)
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42
43

Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
45
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46
Velkoobchod, kromě motorových vozidel (kromě 46.35 a 46.1)
47
Maloobchod, kromě motorových vozidel (kromě 47.26)
SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
49
Pozemní a potrubní doprava2)
50
Vodní doprava
51
Letecká doprava
52
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (kromě investic do letištní infrastruktury v rámci 52.23)
53
Poštovní a kurýrní činnosti
SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
55
Ubytování
56
Stravování a pohostinství
SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a
59
hudební vydavatelské činnosti
60
Tvorba programů a vysílání
61
Telekomunikační činnosti
62
Činnosti v oblasti informačních technologií
63
Informační činnosti
SEKCE L – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
68
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (pouze 68.2)
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
Reklama a průzkum trhu
74
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75
Veterinární činnosti
SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
77
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78
Činnosti související se zaměstnáním
79
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
80
Bezpečnostní a pátrací činnosti
81
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
82
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ
85
Vzdělávání
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SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
86
Zdravotní péče
87
Pobytové služby sociální péče
88
Ambulantní nebo terénní sociální služby
SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
90
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
93
SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
95
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96
Poskytování ostatních osobních služeb
1) Kromě výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá

do oblasti Společné zemědělské politiky, Příloha I Smlouvy

o ES, viz část B dále.
2)

S výjimkou nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu v případě podpory de minimis.

Část B (produkty, jejichž výrobu a zpracování nelze v programu podpořit)
Výrobky, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky
Kombinovaná
nomenklatura (první
čtyři čísla osmimístného
kódu uvedeného
v celním sazebníku) –
uvedeno jen v případě,
že se liší od Bruselské
nomenklatury

Číslo Bruselské
Název výrobku
nomenklatury

Kapitola 1

Živá zvířata

Kapitola 2

Maso a poživatelné droby

Kapitola 3

Ryby, korýši a měkkýši

Kapitola 4

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med

Kapitola 5
05.04

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich
části

05.15

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté;
0511
mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Kapitola 6

Živé rostliny a květinářské produkty

Kapitola 7

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Kapitola 8

Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů

Kapitola 9

Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
18.

Kapitola 10

Obiloviny

Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad, škroby, lepek, inulin

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kapitola 13
ex 13.02

Pektin

1302

Kapitola 15
15.01

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
nebo tavený drůbeží tuk

15.02

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premierjus“

15.03

Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla a
neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené

15.04

Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované

15.07

Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
1507 – 1515
rafinované

15.12

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
1516
rafinované, ale jinak neupravené

15.13

Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky 1517

15.17

Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků

Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů

1522

Kapitola 17
17.01

Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu

17.02

Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s
přírodním medem); karamel

17.03

Melasa, též odbarvená

17.05

Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně 2106 barevný nebo
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s aromatizovaný sirup,
přísadou cukru v jakémkoli poměru
cukry 1701

Kapitola 18
18.01

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

18.02

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných
částí rostlin

19.

Kapitola 22
22.04

Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu

22.05

Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož
2204
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu

22.07

Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)

ex 22.08
ex 22.09

Stolní ocet a jeho náhražky

Kapitola 23

Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

2209

Kapitola 24
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

Kapitola 45
45.01

Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na
prach umletý

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný
avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)

Kapitola 57
57.01

2206

Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v
ex2207
příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů
ex2208
a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro
výboru alkoholických nápojů

22.10

24.01

2204

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a
odpad (včetně trhaného materiálu)
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Příloha č. 2 výzvy I programu INFIN

Veřejná podpora a pravidlo de minimis
Získáním zvýhodněného úvěru či finančního příspěvku získává příjemce podpory finanční výhodu, která
je nazývána podporou de minimis (je-li poskytována podle Nařízení Komise č. 1407/2013) či veřejnou
podporou (je-li poskytována podle Nařízení Komise č. 651/2014).
Výše podpory plynoucí pro příjemce podpory ze zvýhodněného úvěru se stanoví pomocí hrubého
ekvivalentu podpory. Výše podpory poskytované ve formě finančního příspěvku se rovná maximální
výši finančního příspěvku uvedené ve smlouvě o zvýhodněném úvěru s finančním příspěvkem.

Hrubý ekvivalent podpory
Rovná se výši čisté současné hodnoty diferenčního úroku za dobu od podpisu smlouvy o zvýhodněném
úvěru do sjednaného data splatnosti úvěru. Výše diferenčního úroku se vypočte použitím diferenční
úrokové sazby na splátkový kalendář, který předpokládá (po uplynutí sjednané doby odkladu splátek
jistiny) rovnoměrné snižování jistiny úvěru.
Diferenční úroková sazba je dána rozdílem tzv. referenční úrokové sazby a nejnižší úrokové sazby
poskytovaného úvěru pro příslušné období. Referenční sazba se stanoví jako součet:
a) základní sazby podle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních
sazeb (Úřední věstník Evropské komise 2008/C14/02/C ze dne 19. 1. 2008) ke dni poskytnutí
zvýhodněného úvěru a
b) rizikové marže stanovené na základě rizikové kategorie příjemce podpory podle členění
používaného ČMZRB a míře zajištění zvýhodněného úvěru.

Podpora de minimis
Podle Nařízení Komise č. 1407/2013 nesmí být jednomu podnikateli (viz dále) poskytnuta za jakákoliv
tři po sobě jdoucí zdaňovací období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku 200 tis. EUR,
u podpory činností v odvětví silniční nákladní dopravy je limit omezen na 100 tis. EUR.
Do limitu podpory de minimis se zahrnuje i podpora poskytnutá v oblastech zemědělské výroby a
rybolovu podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 zapsaná
v Centrálním registru podpor de minimis.
K přepočtu CZK/EUR se použije kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni, kdy byla jednotlivá
podpora poskytnuta - tj. datum, ke kterému byla uzavřena smlouva o podpoře nebo k němuž bylo
vystaveno rozhodnutí o dotaci.
Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo
a nepřímo spojeni, tj. mají mezi sebou některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
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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, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají některých z uvedených vztahů prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou
rovněž považovány za jednoho podnikatele.
Příjemci podpory si mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim byly poskytnuty
v Centrálním registru podpor de minimis na adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

Veřejná podpora podle Nařízení Komise č. 651/2014
Limit veřejné podpory je stanoven příslušným článkem Nařízení Komise č. 651/2014, podle kterého se
podpora poskytuje. Limit pro účely programu stanoví tato Výzva v bodě 5.
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Příloha č. 3 výzvy I programu INFIN

Vymezení priorit programu INFIN
Projekt a/nebo příjemce podpory musí naplnit některou z níže uvedených priorit č. 1 nebo 2, a
případně i prioritu č. 3.

1. Financování inovativních projektů
Za inovativní se považuje projekt splňující alespoň jedno z následujících kritérií.
a) Příjemce podpory bude v rámci projektu investovat do výroby, vývoje nebo implementace
nových nebo podstatně zlepšených:


produktů, procesů nebo služeb nebo



výroby nebo logistiky nebo



organizační nebo procesní inovace včetně inovativních obchodních modelů;

výstupem projektu pak bude pro příjemce podpory nový či podstatně zlepšený výrobek či
služba, nový či podstatně zlepšený způsob výroby či poskytování služby, u nichž podle
externího posudku existuje riziko neúspěchu v důsledku technologického či tržního rizika.
b) Projekt je založen na využití nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, software či ocenitelných
práv vytvořených příjemcem podpory nebo vložených do něho jako majetkový podíl.

2. Financování podnikatelských projektů inovativních podniků
Za inovativního se považuje příjemce podpory splňující alespoň jedno z následujících kritérií.
a) Výdaje příjemce podpory na výzkum a vývoj alespoň v jednom ze tří uzavřených účetních
období předcházejících podání žádosti o podporu činily minimálně 5 % z jeho celkových
provozních nákladů.
b) Příjemce podpory je rychle se rozvíjejícím podnikatelem, tzn., vykazuje endogenní růst počtu
zaměstnanců nebo výše obratu více než 20 % ročně alespoň v jednom roce během tříletého
období před podáním žádosti o podporu. Výchozí počet zaměstnanců, vůči kterému se jejich
nárůst poměřuje, přitom činil 10 nebo více.
c) Roční výdaje příjemce podpory na výzkum a vývoj v posledním uzavřeném účetním období
před podáním žádosti o podporu činily minimálně 20 % z rozpočtu projektu, který má být
z programu INFIN podpořen, a z popisu projektu vyplývá potenciál dalšího navýšení výdajů na
výzkum a vývoj.
d) Příjemce podpory se zaváže vynaložit částku ve výši alespoň 80 % rozpočtu projektu, který má
být z programu podpořen, na činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
e) Příjemce podpory během 24 měsíců před podáním žádosti o podporu zaregistroval právo
duševního vlastnictví (patent, užitný vzor, design, autorská práva k softwaru apod.) a v rámci
projektu bude toto právo duševního vlastnictví využito nebo dále rozvíjeno.
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f)

Příjemce podpory získal v období 36 měsíců před podáním žádosti o podporu některou
z následujících podpor14:


podporu v rámci prioritní osy 1 OPPIK, prioritní osy 4 OPPI nebo v oblasti podpory 5.1
OPPI,



grant, půjčku, záruku či jinou podporu z programů EU na podporu výzkumu a inovací
(např. 7. rámcový program, HORIZON 2020) nebo prostřednictvím jejich nástrojů
financování (např. InnovFin) a zároveň v rámci této podpory realizoval aktivity
výzkumu a inovací,



regionální či celostátní podporu na výzkum, vývoj či inovace (např. programy podpory
výzkumu a vývoje MPO Aplikace nebo TRIO, programy TAČR).

3. Efektivní nakládání s energií
V rámci této priority jsou podporovány inovativní projekty a podniky zaměřené na zvyšování
energetické efektivnosti či snižování energetické náročnosti budov nebo aplikaci obnovitelných zdrojů
energie.
Může se jednat např. o výzkum, vývoj, obchod či aplikaci inovativních technologií v oblasti energetické
efektivity, využití obnovitelných zdrojů energie, nové technologie pro akumulaci energie, chytrá řešení
řízení energetických toků při výrobě, přenosu a spotřebě elektrické nebo tepelné energie apod.

14

Za podmínky, že zvýhodněný úvěr nemá být poskytnut na shodné ani částečně se překrývající způsobilé výdaje s těmito
podporami, pokud byly skutečně poskytnuty.
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Příloha č. 4 výzvy I programu INFIN

Aplikační odvětví Národní RIS3 strategie a domény specializace
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy
Projekt musí spadat do některého z aplikačních odvětví Národní RIS3 strategie15 nebo do některé
z domén specializace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy16.

1. Národní domény specializace
a) Generické znalostní domény Národní RIS3 strategie:


pokročilé materiály,



nanotechnologie,



mikroelektronika a nanoelektronika,



pokročilé výrobní technologie,



fotonika,



průmyslové biotechnologie,



znalosti pro digitální ekonomiku17, kulturní a kreativní průmysl18,



společenskovědní znalosti pro netechnické inovace.

b) Klíčová odvětví aplikací a aplikační témata Národní RIS3 strategie - Projekt se týká některé
z položek z kapitoly 9.2 Národní RIS3 strategie.

2. Regionální domény specializace hl. m. Prahy


Vybrané obory věd o živé přírodě,
(zejména průmyslové a environmentální biotechnologie, biomedicínské technologie, diagnostika chorob a virologie,
biologicky aktivní materiály, biopolymery, biokompatibilní materiály, farmaceutický průmysl, chemické procesy a
látky využívané v medicíně)



Vybraná kreativní odvětví,
(zejména digitální média, mobilní aplikace a software, internetové služby, vizualizace a design)



Vybrané nově vznikající technologie,
(zejména letecké a kosmické technologie, robotika, energetika a nízkouhlíkové technologie, průmyslové
a zdravotnické využívání laserů)



Služby pro podniky založené na znalostech.
(zejm. výzkumné poradenství a služby, informační služby, vysoce specializované IT služby, specializované
podnikové poradenství, technologické služby, specializované odborné vzdělávání)

15

Dostupné online: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=741706&ad=1&attid=782731.

16

Dostupné online: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/ris/aktualizovana_ris_hmp.pdf

17

IT pro nová média, nakladatelství a média, zpracování a práce s digitálním obsahem, audiovizuální tvorba.

18 Užitý a průmyslový design, vizuální a múzické umění, znalosti a dovednosti v

v kulturních průmyslech.
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oblasti tradiční i moderní živé kultury s využitím

Příloha č. 5 výzvy I programu INFIN

Hodnotící kritéria
Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na čtyři základní části:
A.
B.
C.
D.

Základní a doplňující binární kritéria
Připravenost žadatele k realizaci projektu
Potřebnost a relevance projektu
Vyhodnocení ekonomických faktorů

Pokud projekt předložený žadatelem získá v části A alespoň jedno záporné hodnocení, bude
z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
Části B až D v souhrnu představují kritérium úvěrovatelnosti projektu. Posouzení úvěrovatelnosti (tj.
přiměřenosti úvěrového rizika) projektu zahrnuje posouzení bonity žadatele a analýzu ekonomických
a mimoekonomických faktorů žadatele i projektu. Pokud projekt předložený žadatelem získá v části B,
C nebo D záporné hodnocení, bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
Uvedená kritéria se posuzují podle podmínek výzvy platných ke dni podání žádosti o podporu.

A. Základní binární kritéria

ANO/NE

1.

Příjemce podpory je drobným, malým nebo středním podnikatelem podle definice
v Příloze I Nařízení Komise č. 651/2014.

2.

Příjemce podpory je oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň
má sídlo či zapsanou provozovnu v hlavním městě Praze; podpora se týká ekonomické
činnosti žadatele, kterou má zapsanou v živnostenském rejstříku.

3.

Příjemce podpory je podnikem, u něhož od zahájení ekonomické činnosti neuplynulo
více než 7 let.

4.

Příjemce podpory splňuje ostatní podmínky stanovené v bodě 3.1 této výzvy.

5.

Projekt bude realizován na území hlavního města Prahy.

6.

Projekt je realizován v podporované ekonomické činnosti uvedené v seznamu CZ-NACE
v příloze č. 1 této výzvy.

7.

Projekt naplňuje priority programu podle vymezení v příloze č. 3 této výzvy.

8.

Projekt spadá do některého z aplikačních odvětví Národní RIS3 strategie či domén
specializace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy dle přílohy č. 4 této výzvy.

9.

Projekt splňuje ostatní podmínky stanovené v bodě 4.1 této výzvy.

10.

V žádosti o podporu je předpokládáno čerpání zvýhodněného úvěru pouze na způsobilé
výdaje projektu uvedené v bodě 4.3 této výzvy.

11.

Výše, doba odkladu splátek jistiny a splatnost požadovaného úvěru nepřesahují hodnoty
uvedené v kapitole 5.

I. Doplňující binární kritéria k podpoře podle Nařízení Komise č. 1407/2013

26.

ANO/NE

12.

Maximální limit podpory de minimis stanovený v Nařízení Komise č. 1407/2013 nebude
poskytnutím podpory překročen.

13.

Projekt nebyl dokončen před datem podání žádosti o podporu.

II. Doplňující binární kritéria k podpoře podle článku 17 Nařízení Komise
č. 651/2014
14.

Projekt je investicí na založení nové provozovny, rozšíření stávající provozovny,
rozšíření výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo za účelem
zásadní změny celkového výrobního postupu.

15.

Intenzita veřejné podpory dle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014 je dodržena.

16.

Projekt nebyl zahájen ve smyslu bodu 4.1.1 písmeno a) této výzvy před datem podání
žádosti o podporu.

17.

Smlouva (smlouvy) o komerčním úvěru na spolufinancování projektu nebyla uzavřena
před datem podání žádosti o podporu.

III. Doplňující binární kritéria k podpoře podle článku 22 Nařízení Komise
č. 651/2014
18.

Příjemce podpory je drobným nebo malým podnikem, od jehož registrace neuplynulo
ke dni podání žádosti o podporu více než 5 let.

19.

Příjemce podpory vyhovuje dalším podmínkám v bodě 3.2 této výzvy.

20.

Projekt nebyl zahájen ve smyslu bodu 4.1.1 písmeno a) této výzvy před datem podání
žádosti o podporu.

21.

Případná smlouva (smlouvy) o komerčním úvěru na spolufinancování projektu nebyla
uzavřena před datem podání žádosti o podporu.

IV. Binární kritéria pro vyhodnocení potřebnosti a relevance projektu
22.

Žadatel předložil realizovatelný záměr projektu, definoval přínosy projektu a zhodnotil
situaci na trhu.

23.

Je stanovena reálná strategie dalšího rozvoje žadatele.

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

B. Připravenost žadatele k realizaci projektu - posuzuje se na základě těchto informací:
1.

Historie a současnost společnosti, její další aktivity, variabilita změn hlavní činnosti žadatele
v krátkodobém až střednědobém výhledu.

2.

Profesní a osobní údaje o vlastnících a manažerech společnosti (vzdělání a praxe v oboru,
zastupitelnost ve vedení společnosti, vztah mezi vlastníky a vedením společnosti, stabilita vedení
společnosti).

3.

Údaje o ekonomických vazbách žadatele (účast žadatele nebo společníků žadatele na řízení nebo
základním kapitálu jiné právnické osoby).

4.

Údaje o vlastnictví příslušných certifikátů QMS/ISO apod.

27.

C. Potřebnost a relevance projektu – posuzuje se na základě těchto informací:
1.

Postavení společnosti na trhu nyní a po realizaci projektu, stav konkurence, marketingové aktivity.

2.

Rozbor provozních nákladů po náběhu projektu.

3.

Zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé, regionální struktura odbytu, úroveň smluvních vztahů
s odběrateli.

4.

Rozbor tržeb po náběhu projektu.

5.

Technicko – technologická charakteristika projektu.

6.

Vyjasněnost majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací projektu.

7.

Dodavatelské zajištění realizace projektu.

8.

Zajištěnost vstupů projektu (energie, suroviny, atd.).

D. Vyhodnocení ekonomických faktorů - posuzuje se na základě těchto informací19:
1.

Účetní závěrky za předcházející 3 uzavřená účetní období20 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
k účetní závěrce, vč. zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem) a kopie
daňových přiznání k dani z příjmu (případně elektronická daňová přiznání k dani z příjmu).

2.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce účetně uzavřeného měsíce běžného roku.

3.

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední tři účetně uzavřená
období.

4.

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) jako výhled na tři účetní období
následující po posledním uzavřeném účetním období

5.

Tabulky ve struktuře Přehledu o majetku a závazcích a Přehledu o příjmech a výdajích za poslední tři
zdaňovací období.

6.

Struktura výdajů a zajištěnost ostatních zdrojů financování projektu.

7.

Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele (přehled věřitelů, druh a výše závazků, splatnost).

8.

Předchozí úvěrová historie.

Pozn.: podklady uvedené v bodě 1 – 4 se vztahují jen k žadatelům vedoucím účetnictví, podklady
v bodě 5 k žadatelům vedoucím daňovou evidenci.
Zhodnocení úvěrovatelnosti projektu

ANO/NE

19

Orientační výčet, ČMZRB je oprávněna rozsah vyhodnocení zúžit nebo rozšířit, např. v závislosti na požadované výši
zvýhodněného úvěru, vždy však v souladu se svými interními předpisy řízení úvěrového rizika.

20

Případně méně, pokud příjemce podpory nemá 3 uzavřená účetní období.

28.

B. Připravenost žadatele k realizaci projektu
C. Potřebnost a relevance projektu
D. Vyhodnocení ekonomických faktorů

29.

