Operační program Podnikání a inovace

PORADENSTVÍ

Tento program realizuje Prioritní osu 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ Operačního
programu Podnikání a inovace 2007 – 2013.
Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny podmínky
zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších
předpisů a Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
státní podpory malým a středním podnikům (dále jen MSP)1 a Nařízení 68/2001 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory v oblasti vzdělávání, 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.

Cíl programu

Cílem

programu

a vzdělávacích

je

zlepšení

služeb

pro

kvality

malé

a

a

dostupnosti

střední

poradenských,

podniky

a

tím

i

informačních

zvýšení

jejich

konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb, kde
se jednotlivé části programu navzájem podporují a navazují na sebe. Dále program vytvoří
prostředí pro analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační
aktivitu ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost. Program má 4 specifické
aktivity:
1.

tvorbu, udržování a rozvoj Národního registru poradců (dále jen NRP) jako zdroje
kompetentních

poradců

schopných

poskytovat

kvalitní

poradenské

služby

podnikatelům v ČR
2.

podporu poradenských služeb pro MSP poskytovanou zejména poradci NRP

3.

poskytování dotovaných informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP
prostřednictvím Regionální informační a poradenské infrastruktury (dále jen RIPI)

4.

analýzy světových i českých rozvojových trendů (dále jen Trendy) majících vliv
na inovační aktivitu ekonomiky ČR a tím i na její konkurenceschopnost.

1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde
o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj
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Základní ustanovení
a)

Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, (www.mpo.cz).

b)

Implementační agenturou pro tento program je Agentura pro podporu podnikání
a investic – CzechInvest, příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (www.czechinvest.org).

Základní pojmy programu
•

Národní registr poradců (NRP)

Veřejně dostupná výběrová databáze služeb poradců NRP zaměřených zejména
na sektor malých a středních podniků (www.nrp.cz). Národní registr poradců obsahuje
kontaktní a profesní informace o poradcích, kteří mají kromě své specializace komplexní a
ucelený přehled o problematice řízení podniku ve všech jeho klíčových oblastech
(zejména prodej, marketing, výroba/tvorba produktu, finance, logistika, personální řízení).
Hlavním cílem registru je garantovat odbornost

poradců, zvýšit transparentnost trhu

poradenských služeb pro MSP a usnadnit jim tak výběr služeb poradců. Počet poradců v
registru není omezen a předpokládá se, že databáze bude spolehlivým nástrojem ručícím
za kvalitu poradenských služeb. Přístup pro uživatele databáze a zařazení poradců do ní
je bezplatné. Pro zvyšování kvality bude poradcům zajištěno zvýhodněné vzdělávání.
Žádosti o zařazení poradců do registru jsou na www.czechinvest.org. Služby poradců NRP
mohou využívat všechny podniky bez omezení.
•

Poradenské služby zejména poradců NRP

Službami poradců pro podniky jsou poradenské služby zejména zaměřené na analýzu
stavu podniků, poznání jejich silných a slabých stránek v oblasti řízení a výkonnosti,
definování možných nápravných opatření, podporu při jejich realizaci a zavádění nových
řídících metod s cílem dosažení vyšší konkurenceschopnosti. Aktuální výčet těchto služeb
je obsažen v oblastech specializace NRP.
•

Regionální informační a poradenská infrastruktura (RIPI)

Regionální infrastrukturou ve smyslu programu Poradenství se rozumí množina subjektů
působících

v regionech,

financovaných

z veřejných

nebo

soukromých

zdrojů

a

zaměřených na podporu rozvoje podnikání pomocí poskytování služeb (poradenských,
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informačních, vzdělávacích). Subjekty budou vybrány na základě veřejného výběrového
řízení, které bude specifikovat obsah služeb, jejich kvalitu a další podmínky.
Vybrané subjekty regionální infrastruktury poskytují informace o obecném podnikatelském
minimu, informační služby, vzdělávací služby a základní poradenské služby.
•

Trendy

Analýzy trendů usnadní ministerstvům, implementačním agenturám, podnikatelům, VŠ,
výzkumným pracovištím a dalším relevantním uživatelům přístup k informacím potřebným
pro kvalifikované předvídání budoucího rozvoje a pro rozhodování v oblasti inovačních
aktivit, s cílem podpory konkurenceschopnosti v ČR.
Výstupy budou mít podobu strukturovaných informací o nových trendech, technologiích,
poznatcích VaV, obchodních příležitostech a dále o příkladech úspěšných inovací a
podnikatelských činů ve vybraných oborech. Zároveň budou zaměřeny na posilování
všeobecného vědomí o nezbytnosti realizace progresivních inovací a moderních metod
podnikání a jejich efektivnímu přínosu na vytváření prosperity a konkurenční schopnosti
firem i národní ekonomiky jako celku.
K výstupům budou patřit i pilotní projekty, které budou sloužit k optimalizaci cílů, opatření a
programů OPPI, prováděné na základě vyhodnocení zahraničních a tuzemských
podmínek ekonomického a technického rozvoje v období 2007 – 2013.

2.

Podporované aktivity

2.1. Podporovanými aktivitami jsou
2.1.1. Národní registr poradců
Jako základ pro poskytování poradenských služeb je nutné vytvářet určitou infrastrukturu
pro organizačně-technické zabezpečení garantované úrovně poradců, a to zejména
systém náboru, výběru, hodnocení a evidence kvalifikovaných poradců NRP spolu
s poskytnutím odborného vzdělání pro jejich činnost. Podporovanými aktivitami jsou
činnosti potřebné pro zajištění chodu a rozvoje NRP.
2.1.2. Poradenské služby NRP
Podporovány jsou poradenské služby poskytované zejména poradci NRP v oblastech
specializace NRP, zejména zaměřené na analýzu stavu podniků, poznání jejich slabých a
silných stránek v oblasti řízení a výkonnosti, definování možných nápravných opatření,
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podporu při jejich realizaci a zavádění nových řídících metod apod., s cílem dosažení
vyšší konkurenceschopnosti.
2.1.3. Podpora informačních, poradenských a vzdělávacích služeb prostřednictvím
vybraných regionálních subjektů informační, vzdělávací a poradenské
infrastruktury (RIPI)
Podporovanými aktivitami jsou činnosti zaměřené na poskytování komplexní a ucelené
soustavy informací s cílem naplnění požadavku veřejné informační služby pro podnikatele
a podniky, poskytované co nejblíže místu výkonu jejich činnosti.
Vzdělávacími službami ve smyslu této aktivity jsou zejména činnosti zaměřené na zvýšení
znalostí a informací o základech a podmínkách podnikání a tím i na zvýšení obecné
kvalifikační úrovně podnikatelů.
Poradenskými službami jsou v rámci RIPI základní poradenské služby řešící problémy
podniku.
2.1.4. Trendy
Součástí této aktivity programu bude zejména zpracování metodik a kritérií pro výběr
klíčových oborů, realizační dokumentace, vstupní analýzy potřeb uživatelů systému,
analýza informačních zdrojů, návrh a realizace informačních systémů, zajištění provozu a
aktualizace informací v systému, zajištění přístupu k informacím o trendech VaV a
inovačních procesech, vývoji trhů apod., příklady úspěšných inovačních aktivit
a proinovačního myšlení, zpracování sektorově nebo tematicky zaměřených analýz,
mezinárodní srovnávání vybraných sektorů a směrů efektivního podnikání z pohledu
faktorů dlouhodobé konkurenceschopnosti (VaV, inovace, aktivita managementu, lidské
zdroje, financování atd.), zpracování (nákup) výhledů a scénářů možného rozvoje
vybraných oborů.
2.2. Podporovanými aktivitami nejsou:
Dle čl. 5, odst. b) nařízení EK č.70/2001nelze podpořit zejména služby, které mají
charakter stálé nebo pravidelné činnosti nebo souvisí s obvyklými provozními náklady
podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby
nebo reklama.
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3.

Příjemce podpory

a)

Příjemci dotace jsou podnikatelské subjekty MSP (v případě aktivit dle bodu 2.1.2.).

b)

Příjemce podpory u aktivit dle bodu 2.1.1., 2.1.3, 2.1.4 je agentura CzechInvest.

4.

Podmínky programu

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu:
a)

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

b)

Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve Výzvě k jeho
předložení.

c)

Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména:
•

rovné příležitosti mezi muži a ženami,

•

udržitelný rozvoj.

4.2. 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 poskytnutí dotace a uchovat je po
dobu 10 let ode dne ukončení projektu, minimálně však do doby uplynutí 3 let od
uzávěrky OP Podnikání a inovace (předpokládá se v roce 2020) v souladu čl.
90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. O uzávěrce OP Podnikání a inovace
budou všichni příjemci dotace informováni.
c)

Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud je k datu podání žádosti
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; neplatí pro malé podnikatele.

d)

Dotace je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po
ukončení etapy projektu za předpokladu splnění Podmínek.

e)

Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách.
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4.3. Způsobilé výdaje
4.3.1. 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 projektu2,

•

musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny
příjemcem dotace, není-li stanoveno jinak,

•

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

4.3.2. Způsobilými výdaji jsou:
NRP
•

Dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware a sítě)

•

Dlouhodobý nehmotný majetek (zejména náklady na pořízení licencí, software)

•

Vybrané provozní náklady (zejména nákup poradenských a vzdělávacích
služeb)

•

Vzdělávání a školení poradců

•

Náklady na publicitu projektu

Poradenské služby NRP
•

Služby zejména externích poradců NRP

•

Náklady na administraci aktivity

•

Náklady na publicitu projektu

•

Nákup informačních, poradenských a vzdělávacích služeb

•

Organizace výběrového řízení

•

Náklady na administraci aktivity

•

Náklady na publicitu projektu

•

Vzdělávání a školení poradců

RIPI

2

Dnem přijatelnosti projektu se rozumí datum, kdy poskytovatel či příslušná agentura žadateli písemně potvrdí, že
v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti daného programu.

6

Operační program Podnikání a inovace

Trendy
•

Služby expertů a poradců

•

Zpracování studií

•

Organizace konferencí a seminářů

•

Organizace výběrového řízení

•

Náklady na publicitu projektu

•

Náklady na administraci aktivity

Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách.
4.3.3. Způsobilými výdaji nejsou:
•

DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,

•

náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu,

•

splátky půjček a úvěrů,

•

sankce a penále,

•

náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní
a správní poplatky.

4.4. Odvětvové vymezení
NRP
Pro oblast školení a dalšího vzdělávání poradců zařazených v NRP nebo určených k
zařazení do této databáze je vyloučena oblast uhelného průmyslu definovaný OKEČ CA
10, D 23. 13
Poradenské služby NRP
Odvětvové vymezení bude upřesněno jednotlivými výzvami.
RIPI, Trendy
-

není relevantní vzhledem k využití Agenturou CzechInvest k poskytování služeb
bez odvětvového vymezení

3

Definice vychází z nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní pomoci uhelnému průmyslu
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5.

Forma a výše podpory

NRP
a)

Podpora je poskytována formou dotace.

b)

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 100 % nákladů projektu.

c)

V případech projektů zakládajících veřejnou podporu dle čl.87 Smlouvy je nutné
dodržet limity stanovené v jednotlivých nařízeních, zde půjde zejména o Nařízení
68/2001 na použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES pro podporu vzdělávání (zejména
vzdělávání poskytované jednotlivcům).

Poradenské služby NRP
a)

Podpora je poskytována formou dotace.

b)

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována MSP maximálně do výše 50%
způsobilých výdajů projektu v souladu s Nařízením ES 70/2001o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům v platném znění.

Služby RIPI
a)

Podpora je poskytována formou dotace.

b)

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována do výše 100 % nákladů
projektu.

Trendy
a)

Podpora je poskytována formou dotace.

b)

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti
s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 100 % nákladů projektu.

Výše podpory bude dále specifikována Správcem programu v jednotlivých výzvách.

6.

Výběr projektů

6.1. Výběrová kritéria
Výběrová kritéria včetně metodiky hodnocení v aktivitě 2.1.2. stanoví výzvy, v aktivitách
2.1.1., 2.1.3 a 2.1.4. výběrová řízení
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6.2. Způsob výběru projektů
Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených správcem programu.
O poskytnutí dotace rozhoduje Řídicí orgán OPPI (MPO) na základě usnesení vlády
č. 175/2006. Bližší podrobnosti k aktivitě 2.1.2. stanoví výzvy, v aktivitách 2.1.1., 2.1.3 a
2.1.4. výběrová řízení.
7.

Účast v dalších programech podpory

Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou
veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu dle článku 87 Smlouvy o založení ES.
8.

Doba trvání programu

Program je vyhlášen na období 2007 - 2013. Bude realizován prostřednictvím výzev pro k
aktivity 2.1.2. a prostřednictvím výběrových řízení v aktivitách 2.1.1., 2.1.3 a 2.1.4., které
budou zveřejněny na internetové stránce správce programu (MPO) a implementační
agentury CzechInvest. Správce programu si vyhrazuje právo program pozastavit nebo
předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).
9.

Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Způsob předložení žádosti a její náležitosti stanoví výzva.
10. Sankce za nedodržení podmínek programu
Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí
dotace.
11. Ostatní ustanovení
Na dotaci není právní nárok.
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Příloha programu:
Příloha I Smlouvy o ES, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh je z programu
vyloučena
Číslo

Název zboží

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
05.15

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; 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)

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 13.03

Pektin

Kapitola 15
15.01
15.02
15.03

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený
drůbeží tuk
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“
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 rafinované

15.12
15.13
15.17

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale
jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných
vosků
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Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Kapitola 17
17.01
17.02
17.03

Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem);
karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového

17.05

cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli
poměru

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

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07

Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo
zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu alkoholu,

ex 22.08

získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma

ex 22.09

destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv.
koncentrované extrakty) pro výboru alkoholických nápojů

22.10
Kapitola 23

Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

Kapitola 24
24.01

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
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo
57.01

jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně trhaného
materiálu)
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(pozn.: týká se částečně OKEČ D 15, 17, 24 (biolíh), G 51.11, 51.17, 51.2, 51.3, 52.1, 52.2, 52.48
-velkoobchod, maloobchod)
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