VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPIK
PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY
Výzva č. I

Program Služby infrastruktury je zaměřen na podporu spolupráce podniků, vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí a komunální sféry na regionální i nadregionální
úrovni s možností podpory mezinárodní spolupráce nových i existujících uskupení.
Hlavním cílem je podpora procesu zakládání, činnosti a další rozvoj podnikatelských
inkubátorů, center transferu technologií a vědeckotechnických parků vytvářejících
podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem (poskytnutí
kancelářských prostor, technických služeb, základního i oborově specifického
poradenství, pronájem specifických přístrojů, zařízení, vybavených laboratoří aj.).
PŘÍKLAD PROJEKTU PRO NOVÁ ODVĚTVÍ
Výstavba a vybavení podnikatelského inkubátoru zaměřeného na mladé talenty/startupy z oblasti kreativního průmyslu.
Vybavení vědeckotechnického parku unikátní technologií, kterou mohou sdílet začínající
firmy.

HARMONOGRAM
Příjem Předběžných žádostí: listopad 2015 – leden 2016
Příjem Žádostí o podporu: leden 2016 – červen 2016
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 3 roky od data přijatelnosti
projektu, nejdéle však 31. 12. 2018.
PODPOROVANÉ AKTIVITY
Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis.
b) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení
kapacit pro společné využívání technologií.
c) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán
nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské
subjekty.
a)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - aktivita Provoz




náklady účelově vázané na zajištění základního provozu II (síťové
neskladovatelné dodávky, které nejsou přefakturovány konečným příjemcům,
opravy a údržba, cestovné zaměstnanců II, povinná publicita, tvorba webových
stránek, apod.)
náklady účelově vázané na zvýšení efektivity odborné činnosti II, kterou nelze
přímo přiřadit konkrétním konečným příjemcům tj. klientům II (jedná se o školení
a rekvalifikace pracovníků II; služby poradců, expertů a studie přímo související
s odbornou efektivitou provozu II, hromadné akce pro členy i nečleny daného II,
akviziční akce, získávání klientů, intenzivnější spolupráci s VO, VI v dané lokalitě,
networking se zahraničními subjekty apod.)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - aktivita Rozšíření a Výstavba nové infrastruktury








nákup, pořízení pozemků
pořízení, nákup nemovitostí (budov, pozemků)
novostavby, technické zhodnocení nemovitostí (včetně projektové
dokumentace, odstranění staveb, inženýrské činnosti při přípravě a výstavbě
apod.)
pořízení dlouhodobého hmotného majetku - movitého (přístroje, zařízení,
vybavení nábytkem, ICT zařízení, hardware, racky apod.)
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, patenty, ostatní práva
k duševnímu vlastnictví apod.)
provozní náklady - neinvestiční dle de minimis, výčet viz aktivita Provoz.

MÍRA A VÝŠE PODPORY
Pro soukromé subjekty a municipality - 50 % z prokázaných způsobilých výdajů, přičemž
přístup k infrastruktuře bude umožněn více uživatelům za transparentních a
nediskriminačních podmínek.
Pro vysoké školy případně veřejné výzkumné instituce (definice výzkumné organizace
dle Rámce státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)) - 75 % z
prokázaných způsobilých výdajů - je zde povinnost předávání poskytnuté výhody
v plném rozsahu na konečné příjemce (MSP) prostřednictvím nižších cen resp. slev za
poskytnuté služby.
Podpora ve výši 1 - 300 mil. Kč/projekt.

Maximální míra podpory závisí kategorii příjemce:
Režim

NEZAKLÁDAJÍCÍ veřejnou podporu

ZAKLÁDAJÍCÍ veřejnou podporu

Příjemci

Organizace pro výzkum a šíření znalostí
ZV neinvestiční
ZV investiční
(de minimis)

podnikatelské subjekty, municipality, aj.
ZV neinvestiční
ZV investiční
(de minimis)

Aktivita Provoz
Aktivita Rozšíření

x
75%

75%
75%

x
50%

50%
50%

Aktivita Výstavba

75%

75%

50%

50%

Akt.

ZV

ŽADATEL
a) právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační
infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského
inkubátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve
vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol
a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit
intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské
praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie,
b) neziskové organizace,
c) municipalita,
d) vysoká škola, univerzita,
e) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,
a) je 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,
b) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím
a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské
unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se
považují za vypořádané nedoplatky,
c) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců,
d) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních
prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora
je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
e) má ke dni podání Předběžné projektové žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě
následující účetní období.

PODMÍNKY PROGRAMU








Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Žadatel
o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve Výzvě k jeho
předložení.
Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím
(vývozní subvence), 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.
Nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu.
Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy.

