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PROGRAM
VOUCHERY ASISTENCE PROJEKTU SMART

Název:

AKCELERÁTOR ZLÍNSKÉHO KRAJE II
Identifikační číslo:

RP14-20

V roce:

2020 - 2022

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ VOUCHERU
ASISTENCE
(dále jen „Výzva“)

Podpora pro přípravu strategických projektů naplňujících
Krajskou přílohu Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální
inovační strategie Zlínského kraje)
1. CÍLE PROGRAMU S VAZBOU NA PRIORITY ZLÍNSKÉHO KRAJE
1.1.

KONTEXT PROGRAMU
Voucher asistence je finančním nástrojem dílčí aktivity Asistence v rámci projektu Smart
akcelerátor Zlínského kraje II (dále jen SA ZK II 1) podporující přípravu strategických
projektů napomáhajících rozvoji inovačního prostředí ve Zlínském kraji a naplňujících
strategické cíle Krajské přílohy Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální
inovační strategie Zlínského kraje) (dále jen RIS ZK).
Aktivitou Asistence se rozumí přímá finanční podpora přípravy strategického projektu do
konkrétního podpůrného dotačního programu v podobě projektové žádosti nebo příprava
strategického projektu, jehož realizace bude podpořena mimo dotační prostředky např. z
vlastních zdrojů žadatele.
Stěžejní podmínkou pro poskytnutí voucheru asistence je, že připravovaný strategický projekt
musí při své realizaci přispívat k naplnění minimálně jednoho strategického cíle a měřitelného
ukazatele RIS ZK a přispívat k zapojení klíčových subjektů, které mohou napomoci úspěšné
realizaci strategických projektů.

1

Projekt SA ZK II (registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072) je realizován v rámci priority č. 2 Rozvoj
vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci
MŠMT. SA ZK II je realizován v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 a je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu (ESF) podílem 85 % celkových způsobilých výdajů a z prostředků Zlínského kraje podílem 15 %
celkových způsobilých výdajů.
1

V souvislosti s realizací aktivity Asistence je vyhlášen dotační Program vouchery asistence
projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II (dále jen Program), prostřednictvím kterého lze
zažádat o voucher asistence, tj. neinvestiční dotaci z prostředků EU a Zlínského kraje.

1.2.

CÍL PROGRAMU, DŮVODY PODPORY A OČEKÁVANÉ DOPADY PODPORY:
Cílem Programu je zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity ve Zlínském
kraji v souladu s potřebami RIS ZK a koordinovat přípravu strategických záměrů v kraji v této
oblasti.
Důvodem podpory je:
- naplnění strategických cílů a nastavených ukazatelů RIS ZK
- koordinovaná příprava strategických projektů za podpory developera strategických projektů
na území Zlínského kraje
V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady:
podpora minimálně čtyř strategických projektů, které budou mít významný dopad na naplnění
minimálně jednoho ze tří strategických cílů RIS ZK, které jsou následující:
A) Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu a kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a
vývoj.
B) Zvýšení inovační výkonnosti regionu.
C) Zvýšení počtu začínajících a technologicky orientovaných firem ve ZK.

1.3.

SOULAD SE STRATEGICKÝMI A ODVĚTVOVÝMI KONCEPCEMI:
A) Strategie rozvoje Zlínského kraje
B) Krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie
Zlínského kraje)
-

soulad se všemi strategickými cíli, poněvadž stěžejní podmínkou pro poskytnutí
voucheru asistence je jasná vazba záměru strategického projektu na naplnění
minimálně jednoho ze tří strategických cílů a měřitelných ukazatelů RIS ZK

2. TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU A UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O
PODPORU
Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí voucheru asistence (dále jen Žádost) v termínu:
od 5. 6. 2020 od 8:00 do 30. 6. 2022 do 12:00 hodin2. Zlínský kraj si vyhrazuje právo ukončit příjem
elektronických formulářů Žádostí i dříve, a to:
a) v případě vyčerpání alokace Programu, resp. naplnění zásobníku Žádostí do výše
odpovídající dvojnásobku alokace Programu;
b) v případě velmi nízkého zájmu potenciálních žadatelů o voucher asistence, tj. pokud do
30. 9. 2021 nebudou předloženy v Programu Žádosti dosahující alespoň poloviny alokace
Programu (1 mil. Kč).
Termín pozastavení, resp. ukončení příjmu Žádostí, pokud nastane jeden z výše uvedených
případů, oznamuje poskytovatel voucherů asistence na úřední desce Zlínského kraje.

2

Hodnocení doručených Žádosti bude probíhat průběžně.

2

Ve lhůtě k předkládání Žádostí je nutné Žádost doručit na adresu:
Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, třída T. Bati 21, 761 90
Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).
Žádosti doručené po tomto termínu či doručené na jiné adresy nebudou otevřeny, budou archivovány a
vyřazeny z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem. Žadatel může ve lhůtě
30 kalendářních dnů od doručení písemného vyrozumění o nesplnění podmínek administrativní shody
a kontroly přijatelnosti písemně požádat o vrácení příloh doložených k opožděně doručené Žádosti
s uvedením registračního čísla Žádosti, názvu Projektu, identifikačních údajů žadatele a telefonního
kontaktu s konkretizací příloh požadovaných k vrácení. Opožděně doručená obálka bude otevřena za
přítomnosti žadatele požadujícího vrácení příloh. Požadované přílohy budou vráceny na základě
předávacího protokolu.
Tab. č. 1: Harmonogram Programu
Schválení dokumentace Programu Radou ZK
Schválení Rámce Programu (základní
parametry a finanční rámec) Zastupitelstvem ZK
Zveřejnění dokumentace Programu na úřední
desce Zlínského kraje
Zahájení příjmu Žádostí
Ukončení příjmu Žádostí (v případě nenaplnění
podmínek definovaných v prvním odstavci
kapitoly 2 tohoto dokumentu)
Nejzazší termín pro předložení Závěrečné
zprávy s vyúčtováním podpory
Ukončení Programu (nejzazší termín pro
proplacení voucheru asistence ze strany
poskytovatele dotace)

20. 4. 2020
4. 5. 2020
5. 5. 2020
5. 6. 2020
30. 6. 2022
30. 9. 2022
15. 12. 2022

3. ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT FINANČNÍ PROSTŘEDKY V PROGRAMU
POSKYTNUTY
3.1.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ (AKTIVITY):
Podporované aktivity Programu:


Příprava strategického projektu3, resp. zpracování kompletní projektové žádosti
strategického projektu pro účely:
- podání žádosti o podporu připraveného strategického projektu do výzvy
libovolného podpůrného (dotačního) programu (jako např. operační programy
Evropských strukturálních a investičních fondů, Horizon, národní dotační programy
aj.), nebo
- zahájení realizace strategického projektu z vlastních zdrojů příjemce voucheru
asistence, či jiných zdrojů mimo programové financování

Přípravou strategického projektu se rozumí4:
Za přípravu strategického projektu lze považovat i podílení se na přípravě části projektu, pokud se jedná o
komplexní partnerský projekt, v němž se žadatel o voucher asistence účastní pouze některých aktivit. Žadatel o
voucher asistence může tedy být nositelem strategického projektu anebo jedním z budoucích partnerů
připravovaného strategického projektu. Zároveň voucher asistence může být poskytnut prostřednictvím žadatele o
tento voucher i jeho partnerům (žadateli či partnerům připravovaného strategického projektu), pokud splňují
podmínky definované v kap. 6 tohoto dokumentu.
4 Každá aktivita musí mít jednoznačnou věcnou souvislost s přípravou daného strategického projektu.
3

3

-

-

zajištění týmu pro přípravu strategického projektu
realizace odborných studií, analytických a koncepčních prací pro účely kvalitní
realizace strategického projektu (studie proveditelnosti, marketingová studie,
analýza rizik, analytické konzultace a jiné analytické práce vztahující se ke
koncepčnímu nastavení strategického projektu)
realizace workshopů a pracovních skupin pro účely koncepčního nastavení
strategického projektu
odborné konzultace se zahraničním partnerem v případě, že strategický projekt je
připravován pro podání žádosti do mezinárodního podpůrného programu, jako např.
Horizon, COSME, Interreg aj.

Definice strategického projektu
V kontextu projektu SA ZK II představuje strategický projekt, resp. projekt strategické
intervence, základní nástroj pro rozvoj inovačního prostředí Zlínského kraje a splňuje
požadavky definované v bodech 1, 2, 3 nebo 1, 2, 4 níže:
1) prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle RIS ZK,
2) a současně posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo subjektů
inovačního prostředí v kraji se subjekty mimo kraj,
3) a současně existují odůvodněné předpoklady, že bude mít přínosy/dopady pro soukromý
sektor v kraji nebo mimo kraj v ČR, tj. např. musí prokazatelně prostřednictvím podpory
VaV/inovací či lidských zdrojů pro ně přispívat k růstu konkurenceschopnosti firem
(přičemž platí, že strategická intervence/projekt na podporu lidských zdrojů musí směřovat
k intenzivnější spolupráci a propojení školství/vzdělávání s potřebami hospodářské sféry,
jejichž výsledkem by měl být růst produktivity),
4) nebo slouží k posílení domén inteligentní specializace daného kraje nebo České republiky,
přičemž posílením domény se myslí zejména přínos k vytváření konkrétních nových či
významně změněných produktů, technologií, postupů (obchodních, řídicích a jiných) či
vlastností výrobků, které vedou či povedou k většímu úspěchu firem v dané doméně na
trhu, a zpravidla vedou k růstu produktivity a růstu obratu firem v dané doméně
specializace.
Typově se může jednat především o projekty:

partnerské projekty, které vyžadují v přípravné fázi koordinaci většího počtu subjektů
a zároveň mají významný dopad v regionu

projekty jednoho nositele, který má strategický význam pro celý region, tzn. má
významný dopad v celém regionu

další rizikové projekty, které však mají vysokou přidanou hodnotu
Pozn.: Dále v tomto dokumentu je nutné rozlišovat pojmy „Projekt“ a „strategický projekt“. Všude, kde
je v textu uvedeno pouze „Projekt“ (s velkým písmenem, bez přídavného jména „strategický“), je myšlen
Projekt přípravy strategického projektu, který je obsahem Žádosti předložené do Programu RP14-20
vouchery asistence. Přílohou Žádosti je projektová fiše strategického projektu, jehož příprava může být
podpořena v rámci Projektu, pokud je úspěšně hodnocen v tomto Programu RP 14-20.

4. FINANČNÍ RÁMEC PROGRAMU
4.1.

CELKOVÁ ČÁSTKA VYČLENĚNÁ NA REALIZACI PROGRAMU:
Celková částka určená pro Program je 2 000 000 Kč.

4.2.

FORMA PODPORY:
Neinvestiční dotace
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4.3.

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY:
Minimální výše podpory formou dotace činí na jeden Projekt: 100 000 Kč.
Maximální výše podpory formou dotace činí na jeden Projekt: 500 000 Kč.

4.4.

MAXIMÁLNÍ MÍRA PODPORY Z ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE:
Maximální míra podpory formou dotace činí maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů
na podporovaná opatření (jedná se o prostředky s následnou refundací z finančních prostředků
projektu Smart akcelerátor ZK II spolufinancovaného z 85 % z ESF (OP VVV) a z 15 %
z rozpočtu Zlínského kraje). Souhrn dotačních prostředků náležících partnerům žadatele však
může činit max. 49 % z celkové výše poskytnuté dotace.
Příjemce voucheru asistence (a jeho případní partneři) se podílí na celkových způsobilých
výdajích přípravy strategického projektu minimálně 15 %.
Podpora uvedená ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí voucheru asistence5 (dále jen
„Smlouva“) ve finančním vyjádření bude zaokrouhlena na celé tisíce koruny dolů. Mimoto
podpora nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů přípravy strategického projektu.
Zbývající část celkových způsobilých výdajů musí být financována z vlastních zdrojů žadatele
nebo partnerů, anebo z jiných zdrojů, než je rozpočet Zlínského kraje. Procentní vyjádření bude
zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa.
Celková výše poskytnuté podpory ze zdrojů Zlínského kraje a dalších zdrojů příjemce nesmí
překročit 100 % celkových způsobilých výdajů přípravy strategického projektu. Dojde-li k
navýšení skutečných zdrojů financování Projektu specifikovaných v předložené Žádosti z Fondu
Zlínského kraje a tyto zdroje překročí celkové skutečné způsobilé výdaje Projektu, dojde ke
krácení poskytované dotace, a to o částku, o kterou veškeré zdroje tohoto Projektu (dotace ZK,
příjmy Projektu, další zdroje financování) převýší celkové skutečné způsobilé výdaje. V případě,
že dotace byla již vyplacena, je příjemce povinen tuto částku poskytovateli vrátit do 15 dnů od
doručení výzvy.

4.5

VEŘEJNÁ PODPORA
Podpora strategického projektu může zakládat veřejnou podporu. Každý Projekt bude
individuálně posouzen, zda veřejnou podporu zakládá či nikoliv. V případě, že bude posouzeno,
že Projekt zakládá veřejnou podporu, bude dotace příjemci poskytnuta jako podpora de minimis
(dle nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále SFEU) na podporu de minimis).
Podpora de minimis je omezena na limit 200 000 EUR pro jeden podnik v tříletém období
(současné a dvě předchozí účetní období, které příjemce používá pro daňové účely, tj.
kalendářní nebo hospodářský rok). Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy
právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či účinnosti. Pro přepočet částky
podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni
poskytnutí podpory de minimis.
Podporu de minimis dle nařízení 1407/2013 nelze poskytnout:
-

5

v oblasti rybolovu a akvakultury,
v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy
o fungování Evropské unie,
na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům
provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu,
na podporu exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor
dováženého zboží.

Poskytnutí voucheru asistence = uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace.
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Poskytovatel voucheru asistence, tj. Zlínský kraj, (resp. podpory de minimis) má povinnost
zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru de
minimis. Zákonná lhůta pro záznam je 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory de minimis
příjemci.
Možnost žadatele čerpat podporu de minimis v požadované výši dotace v daném období
realizace je potvrzena ze strany žadatele podpisem „Čestného prohlášení žadatele o podporu
de minimis“ (příloha č. 1 Programu) a bude doložena na výzvu poskytovatele k Žádosti platné
pro rok, ve kterém je oboustranně podepsána Smlouva.
Aktuální čerpání podpory de minimis žadatele lze ověřit z centrálního registru podpor de
minimis, který je dostupný na URL: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal
V případě, že nebude možné tuto podporu poskytnout jako podporu de minimis z důvodu
naplněného limitu de minimis žadatele, nebude dotace poskytnuta.

5. KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ VOUCHERU
ASISTENCE
5.1.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ O PODPORU:
Žadatelem (příjemcem) o podporu z Programu může být právnická osoba s výjimkou těch,
jejichž právní forma je uvedena v níže uvedeném výčtu. Způsobilý žadatel musí také
splňovat podmínku, že zamýšlený strategický projekt musí být prokazatelně realizován
ve Zlínském kraji a musí splnit všechny podmínky strategického projektu definované
v kapitole 3.1 tohoto dokumentu.
Právní formy právnických osob, které nemohou být žadatelem (příjemcem) podpory z tohoto
Programu:
- politické strany a hnutí
- společenství vlastníků jednotek
- odborové organizace
- organizace zaměstnavatelů
- nadace a nadační fondy
- církve a náboženské společnosti
- honební společenstva
- společnost s ručením omezeným s podílem ve formě kmenového listu
Žadatelem o podporu (příjemcem voucheru asistence) je nositel strategického projektu nebo
oficiální partner s finančním příspěvkem při realizaci strategického projektu.
Příjemcem voucheru asistence nemohou být subjekty zodpovědné za realizaci projektu
SA ZK II, a sice poskytovatel voucheru asistence (Zlínský kraj) a partner projektu SA ZK II
(Technologické inovační centrum s.r.o.).
Podmínky způsobilosti žadatele:
Aby žadatelé mohli získat podporu, musí splňovat další podmínky, a to:
- být přímo odpovědní za realizaci strategického projektu z titulu nositele strategického
projektu nebo podílet se na realizaci jednoznačně vymezených aktivit strategického
projektu z titulu oficiálního partnera s finančním příspěvkem
- mít stabilní a dostatečné zdroje financování

5.2.

ZPŮSOBILOST PROJEKTU:
Projekty v rámci Programu musí být realizovány dle podmínek dokumentace Programu.
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Počet návrhů na jednoho žadatele:
V rámci Programu není omezen počet Žádostí na jednoho žadatele.
Počet voucherů asistence na jeden strategický projekt:
V rámci Programu je omezen počet voucherů asistence na konkrétní strategický projekt, a to
na jeden voucher asistence na jeden strategický projekt.
Územní vymezení Projektu:
Aktivity strategického projektu musí být realizovány na území Zlínského kraje s přímým
dopadem aktivit na území Zlínského kraje. Tím se rozumí, že připravovaný strategický projekt
musí při své realizaci přispívat k naplnění minimálně jednoho strategického cíle a měřitelného
ukazatele RIS ZK.
Trvání Projektu:
Přípravu strategického projektu lze zahájit od 1. 7. 2019.
Strategický projekt podpořený voucherem asistence nesmí být podán do konkrétní dotační
výzvy, nebo nesmí být zahájena jeho realizace před datem předložení Žádosti.
Nejzazší datum pro ukončení přípravy strategického projektu financované v rámci Programu je
stanoveno na 30. 9. 2022.
Po ukončení přípravy strategického projektu a splnění dalších podmínek (zahájení
strategického projektu nebo splnění formálních záležitostí žádosti předložené do výzvy
dotačního programu) příjemce předkládá poskytovateli voucheru asistence Závěrečnou zprávu
s vyúčtováním podpory. Tato zpráva musí být předložena nejpozději do 30. 9. 2022.

5.3.

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ PROJEKTU:
Pro podporovaný Projekt mohou být brány v úvahu pouze způsobilé výdaje uvedené ve
Smlouvě. Rozpočet uvedený ve formuláři Žádosti musí obsahovat odhad těchto výdajů.
Podmínky způsobilosti výdajů Projektu:
Aby mohly být výdaje považovány v kontextu Projektu za způsobilé, musí:
- být v souladu s aktuálními pravidly pro žadatele a příjemce OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání (dostupné na webu řídícího orgánu OP VVV – Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy https://opvvv.msmt.cz/download/file1289.pdf
- být v souladu s českou legislativou
- být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek
- být nezbytné pro uskutečnění přípravy strategického projektu a musí vyhovovat
zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti, přiměřenosti a
hospodárnosti
- být vynaloženy během doby realizace přípravy strategického projektu, v období od
1. 7. 2019 do 30. 9. 2022
- být skutečně vynaloženy, být zachyceny v účetnictví příjemce a nebo partnerů
voucheru asistence, být prokazatelné a podložené prvotními doklady

5.3.1. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:
 Osobní výdaje (HPP, DPČ, DPP)
Způsobilé jsou osobní výdaje odborných pozic, zajišťujících přípravu strategického
projektu (koncepční činnosti, nastavení a zpracování projektové dokumentace
strategického projektu). Příjemce voucheru asistence se musí v případě způsobilosti
osobních výdajů řídit aktuálními obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dostupnými na webových stránkách MŠMT,
řídícího orgánu OP VVV (https://opvvv.msmt.cz/download/file1289.pdf).
Způsobilým výdajem v oblasti osobních výdajů jsou:
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– mzdové výdaje: hrubá mzda, plat nebo odměna z pracovně-právních smluv a dohod
zaměstnanců pracujících v rámci přípravy strategického projektu včetně zákonných
náhrad
– odvody na sociální a zdravotní pojištění
Seznam doporučených mezd a možné postupy stanovení mezd pro pracovníky
podílející se na realizaci přípravy strategického projektu jsou uvedeny na odkazu:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv .
Pracovní smlouvy a dohody nebo jejich přílohy musí obsahovat:
identifikaci strategického projektu, do jehož přípravy je pracovník zapojen,
popis pracovní činnosti (tj. náplň práce) relevantní pro přípravu strategického
projektu, včetně rozlišení,
rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok, apod.)
s uvedením adekvátního poměru pro přípravu strategického projektu,
údaj o mzdě nebo platu (zpravidla platový nebo mzdový výměr) s uvedením
adekvátního poměru mzdy/platu na Projekt. Pro účely odůvodnění výše platu/mzdy
je nutné doložit průměrný plat/mzdu za čtvrtletí předcházející zahájení realizace
přípravy strategického projektu. V případě, že se jedná o nově vzniklou pozici
doložit mzdu/plat v místě a čase obvyklou a v souladu s pravidly OP VVV .
Skutečně odpracované hodiny vykazuje příjemce prostřednictvím pracovních výkazů.
Zároveň nesmí být překročen limit 1,0 úvazku na 1 pracovníka. To znamená, že
způsobilým výdajem v rámci přípravy strategického projektu, a současně v rámci
vykonávání dalších činností pro subjekt příjemce/partnera, nemůže být u 1 pracovníka
pracovní úvazek vyšší než 1,0 úvazku celkem v souhrnné výši uzavřených úvazků u
subjektů zapojených do přípravy strategického projektu (tj. příjemce a jeho partnerů).
Pouze ve výjimečných případech může pracovní úvazek dosáhnout 1,2 úvazku, a to
pokud se jedná o pedagogické pracovníky škol vymezených § 7, odst. 3 školského
zákona č. 561/2004 Sb., akademické pracovníky vymezených § 70 zákona o vysokých
školách č. 111/1998 Sb.




Cestovní náhrady
Způsobilé jsou pouze výdaje spojené se zahraničními cestami za účelem osobní
odborné konzultace s partnerem strategického projektu v případě přípravy projektového
záměru s předpokladem podpory z podpůrného programu mezinárodní spolupráce
(jako např. Horizon, COSME, Interreg aj.).
cestovné pro zahraniční cesty (na základě předložených cestovních dokladů pro
hromadnou dopravu ve 2. třídě). V případě použití silničního motorového vozidla jsou
způsobilé výdaje omezeny částkou odpovídající jízdence 2. třídy hromadné dopravy
násobené počtem osob cílové skupiny, které se ve vozidle přepravovaly. Výjimku tvoří
použití silničního motorového vozidla v případě, že bude doloženo, že hromadnou
dopravu nebylo možno použít, např. při přepravě handicapovaných osob, nebo když
jízdní řády hromadné dopravy nenabízejí vhodný použitelný spoj. V tomto případě je
možno proplatit cestovní náhrady obdobně jako realizačnímu týmu.
ubytování – při ubytování v zahraničí se pokládá za adekvátní ubytování v hotelu za
ceny v místě obvyklé, zpravidla v kategorii ***.
stravování – cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 400 Kč
na den a osobu, pokud se jedná o akci výjezdní spojenou s ubytováním účastníků
(pokud interní předpisy příjemce nestanoví nižší limit) v zahraničí za ceny v místě
obvyklé. V případě, že se nebude jednat o celodenní akci, musí být limitní částka
v odpovídajícím poměru zkrácena.
Všichni účastníci, kterým bylo poskytnuto ubytování a stravování, musí být zapsáni v
prezenční listině, která je vystavena na každý den zvlášť a která obsahuje relevantní
údaje o účastnících a dané akci.
Nákup služeb neinvestiční povahy
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-

-

Za způsobilé výdaje se považuje dodávka služeb, přičemž dodávkou služeb se pro
účely poskytnutí voucheru asistence myslí:
odborné služby/studie - dodávky analytických prací, jako např. studie proveditelnosti,
marketingová studie, analýza rizik atp. potřebných pro nastavení kvalitní projektové
žádosti.
Způsobilý výdaj může být rovněž nákup projektové dokumentace pro zhotovení stavby,
pokud se jedná o strategický projekt, jehož součástí jsou investiční aktivity, a pokud
tento výdaj nemůže být způsobilý v rámci výzvy dotačního programu, do které plánuje
příjemce voucheru podat žádost o podporu strategického projektu. Nákup projektové
dokumentace pro zhotovení stavby je ovšem nutné účtovat jakožto neinvestiční výdaj.
výdaje na zajištění workshopů, pracovních skupin pro účely koncepčního nastavení
strategického projektu – zahrnuje výdaje na zajištění případného pronájmu prostor,
občerstvení.
Nákup služeb nesmí přesáhnout 49 % celkových způsobilých výdajů v rámci
prostředků voucheru asistence (platí pro částky bez DPH) a zároveň musí být nižší než
200 000 Kč bez DPH v případě, že by 49 % celkových způsobilých nákladů
představovalo 200 000 Kč bez DPH a více.
V případě nákupu služeb lze dle rozhodnutí příjemce voucheru využít přímého nákupu,
resp. přímé objednávky požadovaného plnění.
Způsobilost DPH - v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, její
kap. 8.5 Daň z přidané hodnoty platí pro způsobilost daně z přidané hodnoty v rámci
poskytnutí voucheru asistence, resp. při přípravě strategického projektu, následující: Daň
z přidané hodnoty (DPH) je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů,
kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro
příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu (dle zákona o DPH).
Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama
považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je
i daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

5.3.2. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:
Nezpůsobilé výdaje Projektu jsou takové, které nejsou uvedeny ve způsobilých výdajích
(podkapitola 5.3.1 tohoto dokumentu) a zároveň platí stejná pravidla pro nezpůsobilé
výdaje dle obecných pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání dostupných na webových stránkách MŠMT, řídícího orgánu OP VVV
(https://opvvv.msmt.cz/download/file1289.pdf).
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6. PARTNERSTVÍ V PROJEKTU
Žadatelé mohou jednat jednotlivě nebo ve vzájemné spolupráci s partnery.
Obecně je partner žadatele subjekt, který se podílí na přípravě strategického projektu, a to relevantní
částí, avšak v max. výši 49 % celkových způsobilých výdajů vynaložených na přípravu strategického
projektu. Partnerů strategického projektu může být více za předpokladu, že součet jejich způsobilých
výdajů uplatňovaných v Žádosti nepřesáhne 49 % celkových způsobilých výdajů přípravy strategického
projektu.
Žadatel uvádí partnery již v Žádosti, včetně rolí, podílu na aktivitách přípravy strategického projektu
a finančního podílu, pokud je plánován. Prostředky na financování způsobilých výdajů partnera jsou
partnerovi poskytovány prostřednictvím příjemce. Mezi poskytovatelem podpory a partnerem tedy
nevzniká přímý tok peněz. Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení Projektu, nesmí
působit pouze jako prostředník, působí jako subjekt odpovědný za řízení Projektu ve vztahu k
partnerům a zároveň zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků mezi partnery na základě
schváleného rozpočtu Projektu a na základě dokladovaných skutečných výdajů. V případě pochybení
na straně partnera, které má za následek vznik nezpůsobilých výdajů, se případný nárok na vrácení
chybně proplacené dotace vždy uplatňuje vůči příjemci.
Partneři se společně s příjemcem podílí na zpracování projektové Žádosti a následně na realizaci
věcných aktivit Projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu
ani dodávku běžného zboží a dále nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace
přípravy strategického projektu. Partnerství by mělo Projekt obohatit, přinést něco nového a jeho
zapojení do přípravy strategického projektu musí být účelné a odůvodněné. Nejedná se o dodavatelskoodběratelský vztah. Partnerstvím nesmí být obcházen zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ani pokyny Řídícího orgánu pro výběrová řízení v rámci OP VVV a výzvy č. 02_15_004 Smart
akcelerátor, v prioritní ose 2 (dále také „Výzva SA“).
Žadatel je povinen zajistit, aby vztahy mezi ním a partnery odpovídaly všem podmínkám a principům
partnerství uvedeným v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Zároveň pro partnera
žadatele platí identické podmínky jako pro žadatele o voucher asistence, které jsou definované
v kapitole 5.1 tohoto dokumentu. Výdaje partnerských subjektů, které vzniknou při realizaci
podpořeného Projektu, jsou součástí rozpočtu Projektu a jsou způsobilé za stejných podmínek, jaké
jsou stanoveny pro uznatelnost (způsobilost) výdajů žadatele v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
obecná část a v kapitole 5.3 tohoto dokumentu. Zapojení partnera musí být realizováno v souladu s
pravidly pro veřejnou podporu, a to tak, aby nedošlo k nepřímé podpoře partnera a jeho zvýhodnění ve
smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Pokud by k tomu mělo dojít, tak celý Projekt bude realizován v režimu de
minimis.
Partneři jsou povinni předkládat příjemci veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování
Závěrečné zprávy s vyúčtováním podpory Projektu.
V případě, že o poskytnutí voucheru asistence žádá žadatel společně s partnery, je nutné doložit ze
strany žadatele podepsanou smlouvu o partnerství, ze které je zřejmé, že partner souhlasí se svojí
účastí na přípravě strategického projektu a zavazuje se splnit veškeré podmínky poskytnutí voucheru
asistence, které jsou definovány v Programu a následně ve Smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem
voucheru asistence a žadatelem. Podepsanou smlouvu o partnerství žadatel předloží poskytovateli
voucheru asistence před podpisem Smlouvy.
Podrobné informace o oprávněnosti partnera jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce –
obecná část, dostupných na webových stránkách www.msmt.cz.

Součinnost při kontrolách na místě
V případě, že je u Projektu prováděna kontrola na místě, je povinností partnera poskytnout maximální
součinnost kontrolnímu orgánu, např. poskytnutí zpřístupnění účetních dokladů nebo evidence majetku,
případně umožnění výkonu části této kontroly přímo v jeho prostorách.
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Vzhledem k tomu, že mezi poskytovatelem podpory a partnerem nevzniká smluvní vztah, je žadatel
povinen veškeré povinnosti vyplývající pro partnera z tohoto programu smluvně přenést na partnera.
V případě, že partner odmítne poskytovateli potřebnou součinnost, je zodpovědnost na žadateli.

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ VOUCHERU
ASISTENCE
Žádost musí být předložena poskytovateli voucheru asistence na formuláři Žádosti v písemné podobě
společně se všemi povinnými přílohami, popř. zaslána pomocí datové schránky (ID datové schránky
Zlínského kraje: scsbwku). Současně musí být Žádost zaslána v elektronické podobě na e-mailovou
adresu katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz. Formulář Žádosti je zveřejněn společně s Programem na
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách Zlínského kraje6. Je
nutné jej pečlivě vyplnit s uvedením dostatečného množství relevantních informací vztahujících se
k Projektu, zejména cíle, kterých má být realizací přípravy strategického projektu dosaženo.
Žádost musí být úplná s podrobným popisem položkového rozpočtu aktivit, které budou vynaloženy na
přípravu strategického projektu7, a musí být předložena v jednom originálu společně s povinnými
přílohami. Za okamžik předložení Žádosti je považován den eventuálně hodina a minuta
předložení/doručení písemné verze Žádosti na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje, případně
datovou schránkou.

7.1. PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:
7.1.1. POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:
Žádosti musí být doprovázeny těmito povinnými přílohami:
- prostou kopií jakéhokoliv dokladu prokazující splnění způsobilosti žadatele dle kapitoly
5.1 tohoto dokumentu – pouze v případě, kdy žadatel v Žádosti neuvede odkaz na
veřejný rejstřík a zároveň nepotvrdí, že údaje v tomto rejstříku jsou aktuální ke dni
podání Žádosti
- prostou kopií smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových
organizací obcí také potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace
zaslána
- originálem plné moci (pouze v případě zastoupení žadatele na základě plné moci)

7.2. ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Elektronicky vyplněný formulář Žádosti je nutné zaslat výkonnému útvaru na e-mailovou adresu
katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz (e-mailem se zasílá nepodepsaná Žádost), poté
vytisknout, podepsat a předložit v písemné podobě včetně všech povinných příloh na podatelně
Krajského úřadu Zlínského kraje, či zaslat na adresu: Zlínský kraj, Odbor strategického
rozvoje kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín v zalepené obálce buď poštou, nebo osobně pouze
na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje. Případně datovou schránkou.
Žádost zaslaná pomocí datové schránky nahrazuje předložení Žádosti v tištěné podobě.
V případě doručení Žádosti Zlínskému kraji z jiné než vlastní datové schránky žadatele, musí
být Žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele dle § 6 zákona č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Doložení elektronické verze formuláře Žádosti je podmínkou přijatelnosti strategického projektu.

6
7

na webových stránkách Zlínského kraje na adrese: www.kr-zlinsky.cz, v sekci Dotace
v případě zapojení partnerů s jednoznačným přiřazením nákladových položek jednotlivým subjektům
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Opožděně doručené Žádosti či Žádosti zaslané v rozporu s podmínkami nastavenými
Programem budou vyřazeny z hodnocení. Rukou psané Žádosti nebudou přijaty.
7.2.1. NÁLEŽITOSTI OBÁLKY:
Na obálce musí být vyznačeno:
- jedinečné identifikační číslo Programu
- úplné jméno /název a adresa žadatele
- zřetelně viditelný text „NEOTVÍRAT“

8. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ VOUCHERU
ASISTENCE
8.1.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ ADMINISTRATIVNÍ SHODY A KONTROLA PŘIJATELNOSTI:
Po doručení Žádosti se provádí posouzení administrativní shody (tzn. kompletnost
dokumentace Žádosti a doložení všech povinných příloh) a kontrola přijatelnosti (způsobilost
žadatele, způsobilost Projektu a způsobilost výdajů Projektu).
V případě, že výkonný útvar shledá pochybnosti při posouzení administrativní shody a kontroly
přijatelnosti bude žadatel vyzván k doplnění, vysvětlení nebo v případě nezpůsobilých výdajů o
kladné či záporné vyjádření k zájmu realizovat Projekt i při snížení celkových způsobilých
nákladů Projektu za jinak stejných podmínek. Pokud žadatel potřebné doklady, vysvětlení či
vyjádření ve stanovené lhůtě nedodá, bude jeho Žádost z hodnotícího procesu vyřazena a
nebude dále hodnocena.
V případě, že bude při kontrole přijatelnosti zjištěno, že žadatel zařadil v Žádosti do způsobilých
výdajů i výdaje nezpůsobilé, budou o výši nezpůsobilých výdajů poníženy celkové způsobilé
výdaje Projektu. Výše dotace pak bude vypočtena ze snížené výše celkových způsobilých
výdajů Projektu (tj. míry dotace) požadované žadatelem v Žádosti. V případě, že v důsledku
této skutečnosti dojde k poklesu dotace pod minimální výši dotace dle odst. 4.3 Programu,
nebude taková Žádost dále hodnocena.
Žadatel může ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemného vyrozumění o nesplnění
podmínek administrativní shody a kontroly přijatelnosti písemně požádat o vrácení příloh
doložených k Žádosti s uvedením registračního čísla Žádosti, názvu Projektu, identifikačních
údajů žadatele a telefonního kontaktu s konkretizací příloh požadovaných k vrácení.
Požadované přílohy budou z otevřené obálky vyňaty za přítomnosti žadatele požadujícího
vrácení příloh a vráceny na základě předávacího protokolu.

8.2.

HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ:
Pro vyhodnocení pořadí uchazečů je rozhodující datum a čas podání či doručení Žádosti na
podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje, případně doručení datovou schránkou za
předpokladu splnění všech kritérií formálního posouzení, vylučovacího kritéria a limitního počtu
(14 bodů) věcného posouzení Žádosti. V případě stejného data a času doručení Žádosti je
rozhodující průměrný počet bodů věcného posouzení Žádosti, který je výstupem hodnotitelské
komise. Hodnocení Žádostí bude probíhat průběžně po jejich doručení.
Žádost je formálně hodnocena v rámci nastavených binárních, resp. vylučovacích kritérií. Pokud
není min. jedno z kritérií splněno, poskytovatel voucheru asistence může Žádost zamítnout,
nebo v případě formálních pochybení (chybějící podpis čestného prohlášení, nedodání některé
z povinných příloh, nevyplnění některých polí Žádosti Projektu nebo projektové fiše
strategického projektu) vyzvat žadatele k opravě, či doplnění, Žádosti ve lhůtě 5 pracovních dní.
Formální hodnocení Žádosti posuzuje krajský RIS3 koordinátor. Pokud nebudou splněna
všechna formální kritéria, Žádost nebude postoupena věcnému hodnocení.
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Hodnocení věcných kritérií má v kompetenci hodnotitelská komise v souladu se směrnicí
Zlínského kraje SM/14/04/15. Věcné hodnocení Žádosti neprovádí RIS3 developer, který byl
zodpovědný za konzultační podporu při přípravě záměru strategického projektu před podáním
Žádosti, aby se zamezilo možnému střetu zájmů. Základním věcným kritériem je posouzení,
zda se jedná o záměr strategického projektu. Toto kritérium je binární vylučovací a hodnotitelská
komise se musí jednomyslně shodnout na kladném, či záporném stanovisku. Pokud
hodnotitelská komise neshledá předložený záměr záměrem strategického projektu, Žádost
nebude postoupena posouzení ostatních věcných kritérií, a tudíž nesplní stanovený limit
věcného hodnocení pro poskytnutí voucheru asistence, tzn. věcné hodnocení = 0 bodů.
Každý hodnotitel vyhodnotí splnění jednotlivých věcných kritérií následovně: Jednoznačně
ANO, Částečně ANO, Spíše NE, Jednoznačně NE. Daná stanoviska jsou bodově ohodnocena
(Jednoznačně ANO – 3 body, Částečně ANO – 2 body, Spíše NE – 1 bod, Jednoznačně NE –
0 bodů). Kromě bodového hodnocení každý z hodnotitelů uvede stručné zdůvodnění, proč
přidělil daný počet bodů.
Všechna hodnocení od jednotlivých hodnotitelů se srovnají a validuje se aritmetický průměr
těchto hodnocení. Pokud Žádost obdrží méně než 14 bodů, je Žádost zamítnuta. Úspěšnou
Žádostí je automaticky ta Žádost, která splní veškerá formální kritéria, přičemž splní limit 14
bodů. Voucher asistence je poskytován chronologicky dle data a času podání Žádosti, tzn.
přednost při poskytnutí voucheru asistence má ta Žádost, která byla podána dříve.
Kritérium pro formální hodnocení Žádosti

a) Žádost byla doručena v řádném termínu pro podávání
Žádostí
b) Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele dle
kapitoly 5.1 tohoto dokumentu
c) Zamýšlený strategický projekt bude prokazatelně
realizován na území Zlínského kraje
d) Požadovaná výše podpory je v souladu se stanoveným
rozmezím
uvedeným
v dokumentaci
Programu
(minimální a maximální výše finanční podpory a
procentuální limit spolufinancování příjemce)
e) Všechna pole Žádosti jsou řádně vyplněna
f) Žádost obsahuje všechny povinné řádně vyplněné přílohy
g) Plánované výdaje na přípravu strategického projektu jsou
způsobilé dle dokumentace Programu a v Žádosti je
uvedeno zdůvodnění potřebnosti daných výdajů
h) Příprava záměru strategického projektu byla minimálně
jednou konzultována s RIS3 developerem strategických
projektů
i) Žadatel se zavazuje realizovat strategický projekt
z pozice nositele strategického projektu anebo podílet se
na realizaci strategického projektu z pozice partnera
s finančním příspěvkem
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ANO/NE

Možnost výzvy
k opravě
Žádosti
při
nesplnění
kritéria
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO

NE

NE

Kritérium pro věcné hodnocení Žádosti

ANO

Jedná se o záměr strategického projektu
definovaného v kap. 3.1 tohoto dokumentu
Kritérium pro věcné hodnocení Žádosti
Jednoznačně
ANO
a) Správné nastavení logické matice
záměru strategického projektu (resp.
navržené aktivity, jsou relevantní
strategickému a specifickému cíli RIS
ZK
a
měřitelným
indikátorům
navrženým v Žádosti)
b) Navržené
aktivity
strategického
projektu jsou relevantní vůči posílení
inteligentní specializace vybraných
domén kraje v rámci RIS ZK
c) Rozšířená
projektová
fiše
je
dostatečně rozpracovaná, žadatel
navrhuje konkrétní realizovatelné
opatření a aktivity
d) Komplexnost
řešení
problému
(zapojení široké škály klíčových
subjektů pro dosažení cílů RIS ZK,
významný rozsah aktivit, synergie a
návaznost navržených aktivit a
opatření)
e) Efektivnost záměru strategického
projektu (navržené aktivity mají
vysoký potenciál řešit definovaný
problém a výrazně přispět ke
strategickému cíli RIS ZK)
f) Strategický projekt má relevantní
potenciál přínosu pro cílovou skupinu
navrženou v rozšířené projektové fiši
(potřebnost pro cílovou skupinu)
g) Reálný
rozpočet
přípravy
strategického projektu – položky
v navrhovaném
rozpočtu
jsou
z hlediska
způsobilých
podporovaných aktivit potřebné a
jejich výše odpovídající rozsahu
činností
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NE

Částečně Spíše NE JednoANO
značně
NE

Zdůvodnění
hodnocení

Zdůvodnění
hodnocení

9. ROZHODNUTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE O ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
VOUCHERU ASISTENCE
p.č.

Popis zásadních milníků realizace Programu

1.

Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí voucheru asistence v orgánech
Zlínského kraje a schválení Smlouvy (žadatelé budou o výsledku rozhodnutí
orgánu Zlínského kraje o poskytnutí/neposkytnutí voucheru asistence
informováni do 30 pracovních dnů od rozhodnutí)

2.

Nejzazší datum pro ukončení realizace podpořeného Projektu přípravy
strategického projektu a pro předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním
podpory

Lhůta rozhodnutí
Průběžně od 1. 6. 2020
do 31. 8. 2022 s tím, že
o
Žádosti
bude
rozhodnuto nejpozději
do 5 měsíců od podání
Žádosti
30. 9. 2022

10. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ (RESP. PROPLACENÍ) VOUCHERU
ASISTENCE
Po rozhodnutí o poskytnutí voucheru asistence bude uzavřena veřejnoprávní Smlouva8 mezi
poskytovatelem voucheru asistence a příjemcem voucheru asistence (dále jen „příjemce“), která bude
stanovovat konečnou výši podpory schválenou orgány kraje, výstupy Projektu (tj. závazný monitorovací
indikátor výstupu Projektu), pravidla pro výběr dodavatelů, sankční opatření v případě nedodržení
podmínek Smlouvy, změny podmínek poskytnuté podpory, platby, kontrola a archivace, publicita, příp.
udržitelnost Projektu).
V případě partnerství doloží příjemce před uzavřením Smlouvy smlouvu o partnerství v souladu
s podmínkami definovanými v kapitole 6 tohoto Programu.
Finanční prostředky jsou proplaceny ex-post na základě „Závěrečné zprávy s vyúčtováním
podpory“, a sice za podmínky:
a) úspěšného formálního hodnocení Žádosti o podporu strategického projektu v rámci konkrétní
výzvy podpůrného programu (printscreen z informačního systému podpůrného programu, např.
MS2014+, či obdobným průkazným způsobem) anebo
b) po doložení čestného prohlášení příjemce voucheru o zahájení realizace strategického
projektu.
Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory musí být předložena příjemcem voucheru v souladu
s kapitolou 10.6.1 níže.
V opačném případě nebude voucher asistence proplacen. V případě, že ke konečnému termínu podání
Závěrečné zprávy s vyúčtováním podpory již je záměr strategického projektu (resp. žádost o podporu
v rámci vybraného podpůrného programu, např. MS2014+) postoupen formálnímu hodnocení, nicméně
stále není k dispozici stanovisko řídícího orgánu podpůrného programu, je nutné tuto skutečnost doložit
poskytovateli voucheru prostřednictvím potvrzení o podání žádosti o podporu (printscreen z
informačního systému podpůrného programu, např. MS2014+). V opačném případě nebude voucher
asistence proplacen.
Podepsanou Závěrečnou zprávu s vyúčtováním podpory je nutné zaslat písemně a elektronicky (ve
formátu doc. nebo docx), na adresu a e-mail kontaktní osoby (viz kapitola 7 tohoto dokumentu).
nebo formou rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku na provoz, v případě, že je dotace poskytnuta
příspěvkové organizaci Zlínského kraje.
8
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Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory musí obsahovat následující přílohy:
a) Projektová žádost strategického projektu
b) Kopie potvrzení úspěšného formálního hodnocení (printscreen z informačního systému pro
hodnocení dotačních žádostí – např. MS2014+, či obdobným průkazným způsobem) a čestné
prohlášení příjemce voucheru o splnění formálního hodnocení podepsané žadatelem, či čestné
prohlášení příjemce o zahájení realizace strategického projektu v případě realizace
strategického projektu ze zdrojů mimo programové financování
c) Doklady k osobním výdajům
 Kopie všech pracovně-právních smluv (pracovní smlouva, DPP, DPČ)
 Pracovní výkazy za jednotlivé měsíce za jednotlivé pracovníky
 Výplatní a zúčtovací listiny, které jsou vyhotovovány za období jednoho měsíce;
 Mzdové rekapitulace či jiné vhodné formy doložení celkových způsobilých mzdových
výdajů zaměstnanců za sledované období;
 Cestovné, ubytování a stravné:
– vyúčtování zahraniční pracovní cesty;
– zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty;
d) Doklady o nákupu služeb
 Kopie objednávky nebo smlouvy o dílo
 Kopie faktury (účetního dokladu) vystaveného poskytovatelem analytických prací
 Kopie výpisu z účtu příjemce voucheru prokazující úhradu faktury
 Kopie dodacího listu nebo předávacího protokolu, který potvrzuje, že služba byla
realizována řádně a bez vad a nedodělků dle zadání
e) Pozvánky a prezenční listiny uspořádaných workshopů, či pracovních skupin

Projektová žádost strategického projektu
a) V případě ukončení aktivity asistence, resp. přípravy strategického projektu, podáním Žádosti
o podporu strategického projektu v rámci konkrétního podpůrného programu musí příjemce
voucheru v rámci Závěrečné zprávy s vyúčtováním podpory doložit kompletní projektovou
dokumentaci, kterou předkládá prostřednictvím dotační žádosti o podporu do konkrétní výzvy
daného podpůrného programu dle podmínek konkrétní výzvy (postačí v elektronické formě).
b) V případě ukončení aktivity asistence, resp. přípravy strategického projektu, zahájením
realizace strategického projektu musí příjemce voucheru v rámci Závěrečné zprávy
s vyúčtováním podpory doložit projektový záměr dopracován do podoby studie proveditelnosti
s následující povinnou strukturou a odpovídající kvalitou:
 Identifikace nositele/partnerů strategického projektu,
 abstrakt strategického projektu,
 výchozí stav strategického projektu – nulová varianta,
 detailní
popis
aktivit
a
způsob
dosažení
cílového
stavu
(včetně
technického/technologického řešení, pokud je relevantní),
 cílový stav strategického projektu,
 popis cílových skupin a identifikace dopadů strategického projektu,
 časový harmonogram strategického projektu – podle aktivit,
 detailní rozpočet strategického projektu,
 potřeba a zajištění majetku, pokud je relevantní,
 finanční plán a rozpočet strategického projektu, v případě zapojení partnerů i
s předpokládaným rozdělením položek rozpočtu na jednotlivé partnery,
 personální zajištění,
 kvantifikované výstupy strategického projektu,
 cost-benefit analýza, je-li relevantní,
 analýza rizik.

16

10.1. KONEČNÁ VÝŠE PODPORY:
Poskytovatel voucheru asistence financuje určité procento celkových způsobilých výdajů
Projektu (tzv. míra podpory) a nikoliv určitou část činnosti. Pokud jsou na konci Projektu
skutečné výdaje nižší než výdaje předpokládané, je podpora v absolutním vyjádření snížena na
celé koruny dolů se zachováním procentuální míry podpory. Podpora bude poskytnuta ve výši
orgány Zlínského kraje schváleného procenta z celkových skutečných způsobilých výdajů
Projektu.

10.2. VÝSTUPY PROJEKTU, RESP. AKTIVITY ASISTENCE:
V případě schválení dotace jsou do Smlouvy přenášeny monitorovací indikátory (výstupy
Projektu) a jejich kvantifikace uvedená v Žádosti. Příjemce se ve Smlouvě zavazuje naplnit
hodnotu závazného monitorovacího indikátoru výstupu aktivity asistence nejpozději k datu
ukončení fyzické realizace strategického projektu. Pokud nebude naplněn závazný
monitorovací indikátor výstupu aktivity Asistence, resp. přípravy strategického projektu, jedná
se o závažné porušení Smlouvy.
Monitorovací indikátory Projektu
Příjemce voucheru se zavazuje dodržet monitorovací indikátor výstupu Projektu, jehož
minimální závazná hodnota je uvedena v následující tabulce. Příjemce voucheru asistence se
zavazuje naplnit závaznou hodnotu indikátoru výstupu v následující tabulce, a to nejpozději k
datu ukončení realizace aktivity Asistence, resp. přípravy strategického projektu:

Výstup
Počet vyhotovených
strategických projektů

projektových

Minimální závazná hodnota
dokumentací

a) s úspěšným formálním posouzením žádosti o
podporu strategického projektu v rámci
podpůrného programu, nebo
b) se zahájenou realizací z vlastních či jiných
zdrojů mimo programové financování

1 žádost/realizace

Rok po ukončení realizace přípravy strategického projektu je příjemce povinen podat informaci
o realizaci strategického projektu, přičemž se v rámci tohoto programu sleduje následující
ukazatel výsledku, který je sledován z důvodu udržitelnosti Projektu, resp. aktivity Asistence.
Ke splnění následujícího ukazatele výsledku se příjemce nezavazuje a je pouze informativní
pro poskytovatele voucheru asistence:

Výsledek

Minimální závazná
hodnota

Počet realizovaných strategických projektů, jejichž
příprava byla podpořena voucherem asistence

1 projekt
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10.3. KOMUNIKACE

PŘÍJEMCE VOUCHERU ASISTENCE
ASISTENCE A JEHO PARTNERSKOU INSTITUCÍ

S POSKYTOVATELEM

VOUCHERU

Žadatel/příjemce voucheru je povinen si sjednat minimálně jednou před podáním Žádosti a
minimálně jednou po podpisu smlouvy o poskytnutí voucheru (při realizaci přípravy
strategického projektu) fyzickou konzultaci postupu přípravy strategického projektu s partnerem
projektu SA ZK II (resp. s RIS3 developerem strategických projektů, viz kontakty kap. 11 tohoto
dokumentu). Žadatel o voucher asistence souhlasí se zařazením strategického projektu do
Akčního plánu RIS ZK. V případě nákupu služeb se doporučuje, aby příjemce voucheru
zkonzultoval s poskytovatelem voucheru asistence předmět objednávky a způsob výběru
dodavatele. Výstupy těchto služeb (analytické dokumenty apod.) je nutné doložit poskytovateli
voucheru asistence alespoň elektronicky nejpozději s podáním Žádosti.
Příjemce voucheru je povinen na vyžádání poskytovatelem voucheru asistence (a sice do 15
pracovních dní ode dne vyžádání informace ze strany poskytovatele voucheru asistence, např.
prostřednictvím e-mailu) poskytnout během realizace aktivity asistence, resp. přípravy
strategického projektu, následující informace:
- informace o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace strategického projektu
- výčet již realizovaných aktivit v časové linii a časový harmonogram aktivit, které budou
provedeny do konce realizace aktivity Asistence.
- informace o výstupech z dílčích aktivit (zpracované analytické dokumenty, výstupy
z workshopů, pracovních skupin, či konzultací se zahraničním partnerem)
- informace o zapojení partnerů a externích služeb
Příjemce voucheru je povinen bezodkladně informovat o výsledku formálního posouzení
podané žádosti o podporu strategického projektu v rámci výzvy daného podpůrného programu.
V případě realizovaných workshopů, či odborných pracovních skupin, je nutné předem
informovat poskytovatele voucheru asistence zasláním pozvánky (postačí elektronicky) a
umožnit ze strany příjemce voucheru účast minimálně jednoho zástupce poskytovatele
voucheru asistence, či partnera projektu SA ZK II, TIC.

10.4. SANKČNÍ OPATŘENÍ:
-

-

-

-

v případě porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel voucheru asistence
postupovat v souladu s ustanovením § 22 (resp. §28) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
při porušení povinností příjemcem při zajištění publicity se jedná o porušení rozpočtové
kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, za které bude příjemci uložen snížený odvod ve výši 5% z
výše podpory.
při porušení povinnosti příjemce podat informaci o realizaci strategického projektu rok
po jeho ukončení dle čl. 10.2 tohoto Programu se jedná o porušení rozpočtové kázně
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, za které bude příjemci uložen snížený odvod ve výši 5% z výše
podpory.
poskytovatel voucheru asistence může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak
i po proplacení podpory. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem,
nebo partnerem Projektu, stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými právními
předpisy, kterého se příjemce, či partner Projektu, dopustí zejména pokud:
a. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(netýká se partnera Projektu),
b. poruší pravidla veřejné podpory,
c. je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární
orgán příjemce, či partnera Projektu, odsouzen/a za trestný čin, jehož
skutková podstat souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, či
partnera Projektu, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti
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d.
e.
f.
g.
h.

majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob,
ve znění pozdějších předpisů,
bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
příjemce, či partner Projektu, uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje,
na které se váže uzavření Smlouvy,
je v likvidaci,
změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem, či partnerem
Projektu, pro danou oblast podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě
vyzván poskytovatelem.

10.5. ZMĚNY PODMÍNEK POSKYTNUTÉ PODPORY:
-

příjemci je dána možnost upravit a změnit Projekt, na který je podpora poskytována,
bez předchozího souhlasu poskytovatele voucheru asistence za předpokladu, že
změny nejsou podstatného charakteru, tj.
a. změna banky/bankovního účtu,
b. změna adresy sídla příjemce/zřizovatele,
c. změna statutárního orgánu/kontaktní osoby,
d. změna názvu zřizovatele,
e. změna názvu příjemce,
f. změna zdrojů nebo výše podílů těchto zdrojů na financování Projektu (mimo
podpory Zlínského kraje s tím, že po této změně nesmí dojít k navýšení
procenta nebo částky schválené dotace Zlínského kraje).
g. přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu v limitu max. do 30 % či jeho
zvýšení nebo snížení s tím, že musí být zachovány veškeré limity týkající se
způsobilosti výdajů (zejména podíl mezi nákupem služeb a ostatními
položkami, podíly partnerů), uvedené v kap. 5.3 a 6 tohoto dokumentu,
h. změna harmonogramu přípravy strategického projektu dle Žádosti (změnou
harmonogramu však nesmí dojít k překročení nejzazšího data ukončení
realizace Projektu, tj. 30. 9. 2022).
i. změna partnerů, změna jejich počtu či jejich podílu na připravovaném
strategickém projektu,
j. změna harmonogramu zamýšlené realizace strategického projektu,
k. rozšíření zamýšlených aktivit strategického projektu (pouze v případě, že se
nemění obsah a cíle připravovaného strategického projektu).
To vše za podmínky zachování smyslu a účelu Projektu. Nepodstatnou změnu
Projektu musí příjemce písemně oznámit poskytovateli voucheru asistence
nejpozději v Závěrečné zprávě s vyúčtováním podpory.

-

přesáhnou-li přesuny v rámci rozpočtu Projektu mezi jednotlivými položkami výdajů v
souhrnu maximální limit 30% celkových předpokládaných výdajů Projektu, popř.
dochází-li k jiné podstatné změně ovlivňující účel Projektu, musí příjemce písemně
požádat poskytovatele voucheru asistence o změnu Smlouvy, přičemž musí být
respektovány následující všeobecné principy:
a. žádost o změnu Smlouvy musí být příjemcem, jehož podpora byla schválena
příslušným orgánem kraje, doručena poskytovateli voucheru asistence
minimálně 30 kalendářních dnů před realizací změny Projektu a v přiměřené
lhůtě, zpravidla minimálně 30 kalendářních dnů před zasedáním příslušného
orgánu kraje tak, aby bylo možné vypracování dodatku,
b. žádost příjemce o změnu podmínek Smlouvy musí být příjemcem řádně
odůvodněná a nemusí být poskytovatelem voucheru asistence automaticky
akceptována. V případě, že jsou změny podmínek Smlouvy poskytovatelem
akceptovány, musí být schváleny příslušným orgánem kraje formou dodatku,
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změny Smlouvy je možné provádět pouze během plnění Smlouvy a nelze je
aplikovat se zpětnou účinností,
d. účel dodatku musí být těsně spjat s povahou Projektu řešeného původní
Smlouvou.
dojde-li k nenaplnění závazného monitorovacího indikátoru výstupu, jedná se o
závažné porušení Smlouvy. V případě, že závazný monitorovací indikátor výstupu
nebyl naplněn z důvodu objektivních příčin (nepříznivé klimatické podmínky či živelná
pohroma), může o těchto případech rozhodnout orgán, který schválil poskytnutí
voucheru asistence ve formě dotace.
c.

-

10.6. PLATBY A KONTROLA:
10.6.1. PLATBY:
Podpora uvedená ve Smlouvě ve finančním vyjádření bude zaokrouhlena na celé tisíce koruny
dolů.
Pokud jsou na konci Projektu skutečné výdaje nižší než výdaje předpokládané, je podpora v
absolutním vyjádření snížena na celé koruny dolů (zůstane zachována procentuální míra
podpory). Podpora bude poskytnuta ve výši orgány Zlínského kraje schváleného procenta z
celkových skutečných způsobilých výdajů Projektu.
Podpora bude příjemci poskytnuta následujícím způsobem:
Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci dle podmínek a v termínech uvedených ve
Smlouvě.
Podpora ve formě dotace bude vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení Závěrečné
zprávy s vyúčtováním podpory, nejdříve však po ukončení realizace Projektu.
Závěrečnou zprávu s vyúčtováním podpory je příjemce voucheru povinen předložit
poskytovateli voucheru asistence nejpozději do 30. 9. 2022, současně však nejpozději do 60
kalendářních dní od vydání stanoviska o formálním posouzení Žádosti o podporu
strategického projektu podané do výzvy daného podpůrného programu, anebo do 60
kalendářních dní od termínu zahájení realizace strategického projektu, pokud je příjemcem
stanoven způsob ukončení realizace aktivity asistence zahájením realizace strategického
projektu. Předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním podpory je podmíněno doložením
vzniku všech celkových skutečných výdajů Projektu a úhradou vlastního podílu příjemce na
celkové částce skutečných způsobilých výdajů vynaložených na realizaci Projektu.
10.6.2. FINANČNÍ KONTROLA:
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli voucheru asistence a řídícímu orgánu OP VVV
nebo jimi pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných
finančních prostředků a fyzické realizace Projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a
na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.
Příjemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli voucheru asistence nebo
jím pověřeným osobám při kontrolách nebo monitorování řešení a realizace Projektu, zejména
jim poskytnout na vyžádání účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na
místě realizace Projektu.
Příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování
Projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění
nápravného opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil,
Příjemce je povinen zajistit spoluúčast partnera Projektu a v odůvodněných případech na
vyžádání také dodavatele služeb na finanční kontrole.
10.6.3. ARCHIVACE:
Příjemce a partner Projektu jsou povinni zabezpečit archivaci veškeré dokumentace
k Projektu, včetně účetnictví o Projektu, po dobu 10 let po skončení realizace Programu, který
bude oficiálně ukončen ke dni ukončení realizace projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje
II (31. 12. 2022).
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10.7. PUBLICITA:
Příjemce Projektu přípravy strategického projektu zajistí, aby veřejnost a subjekty, které se na
operaci podílí, byly informovány o způsobu financování aktivit Asistence, resp. přípravy
strategického projektu, v rámci projektu SA ZK II.
Příjemce a partner Projektu se zavazují v průběhu realizace Projektu dodržovat pravidla
publicity řídícího orgánu OP VVV a zároveň se zavazují v průběhu realizace Projektu
prezentovat Zlínský kraj (nikoliv Krajský úřad Zlínského kraje) jako poskytovatele voucheru
asistence uvedením informace, že je Projekt spolufinancován Zlínským krajem.
Zároveň každý dokument týkající se realizace Projektu, jenž je použit pro informování veřejnosti
nebo pro cílové skupiny o podpořeném Projektu nebo jeho části, včetně jakéhokoliv potvrzení
účasti nebo jiného potvrzení, či analytických dokumentů, musí obsahovat prohlášení o tom, že
aktivity byly podporovány z Evropských strukturálních a investičních fondů a rozpočtu Zlínského
kraje.
Povinnost zajištění publicity je zcela splněna tím, že příjemce a partner Projektu bude o
podpořeném Projektu referovat 2 způsoby současně, pokud je to možné, a sice:
- zobrazením znaku EU spolu s názvem fondu/fondů a programu a řídícího orgánu
OP VVV – MŠMT, resp. uvedením logolinku (logolink barevně viz níže);
- textem s informací o poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu SA ZK II, a sice
následujícím způsobem:
„Příprava strategického projektu ...(doplnit název)… je podpořena prostřednictvím
poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, financovaného z prostředků Evropských
strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje.“
Obr. č. 1: Barevný logolink pro účely publicity aktivity Asistence

Doklady o zajištění publicity poskytovatele voucheru asistence předkládá příjemce společně se
Závěrečnou zprávou s vyúčtováním podpory.
Příjemce prokáže naplnění publicity doložením minimálně jedné prezentace poskytovatele
voucheru asistence z níže uvedeného výčtu (prostřednictvím odkazu, fotografie, fotokopie,
skenu aj.) tak, aby bylo naplnění publicity zpětně dohledatelné:
- webové stránky (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace
zveřejněna)
- obecní zpravodaj (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl
publikován)
- úřední deska (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění)
- televizní informační kanál (doloží se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace
v médiu uvedena a text této informace)
- regionální tisk (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl
publikován)
- billboard (doloží se fotografií a informací o době vyvěšení)
- obecní rozhlas (doloží se přepisem hlášeného textu a informací o datu, kdy byla informace
hlášena)
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- výroční zpráva (doloží se originálem nebo kopií této zprávy či její části obsahující prezentaci
poskytovatele voucheru asistence
- pamětní deska (doloží se fotografií a informací o datu umístění této desky)
- propagační předměty (doloží se předložením propagačního předmětu)
- periodikum vydávané příjemcem ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění
pozdějších předpisů (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy
byl publikován)
- informační tabule příjemce např. nástěnka, (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna
s uvedením doby uveřejnění)

10.8. UDRŽITELNOST PROJEKTU:
Příjemce a partner Projektu je povinen nezcizit majetek pořízený/opravený na základě této
dotace (movité, nemovité věci), minimálně po dobu 3 let od data proplacení dotace. Po
uvedenou dobu je příjemce povinen zacházet s majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení.

10.9. JINÁ USTANOVENÍ
Poskytovatel voucheru asistence si vyhrazuje právo kdykoliv před stanovenou lhůtou, resp.
v souladu s kapitolou 2 tohoto dokumentu ukončit příjem Žádostí o poskytnutí voucheru
asistence a ukončit tímto Program.
Na podporu není právní nárok, pokud není s poskytovatelem voucheru asistence uzavřena
Smlouva.
Příjemce a partner Projektu musí v souvislosti s realizací aktivity Asistence vést oddělené
účetnictví, a to prostřednictvím samostatné účetní operace. Každý originál dokladu prokazující
využití příspěvku musí být trvanlivě a nesmazatelně označen textem „Doklad hrazen v rámci
projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II“. Příjemce a partner Projektu jsou povinni aktivity
spojené s poskytnutím voucheru asistence účtovat dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
dodržet princip věcné a časové souměřitelnosti nákladů a výnosů a zachytit věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Veškeré finanční operace aktivity Asistence a příjem dotace musí probíhat prostřednictvím
bankovního účtu příjemce voucheru. Výjimku představuje pouze vyplacení cestovních náhrad,
které lze doložit účetním dokladem o úhradě prostřednictvím pokladny.
O dotaci účtuje příjemce voucheru až v okamžiku nezpochybnitelného právního nároku, a to
jako o pohledávce za poskytovatelem dotace z titulu nároku na její přijetí. V případě, že se
následně po zaúčtování této pohledávky ukáže výše vykázané pohledávky mylná a dotace
nebyla a nebude finančně vypořádána v plné výši, je příjemce voucheru povinen tuto novou
skutečnost zachytit v účetnictví, a to v účetním období, kdy ke zjištění této skutečnosti došlo.

11. KONTAKTNÍ OSOBY
V průběhu lhůty pro podání Žádostí mohou žadatelé požadovat dodatečné informace relevantní k
vypracování Žádosti včetně povinných příloh.
Dotazy lze zasílat e-mailem na uvedené kontakty, s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní
Program. Po předchozí telefonické dohodě je možné poskytování i osobních konzultací.

DOTAZY K ODBORNÝM ZÁLEŽITOSTEM:
Mgr. Martina Šenkeříková, email: martina.senkerikova@kr-zlinsky.cz , tel: 577 043 424

DOTAZY K ADMINISTRATIVNÍM ZÁLEŽITOSTEM:
Ing. Katarína Koňaříková, email: katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz , tel: 577 043 416
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ZÁMĚRY STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ VOUCHERU
ASISTENCE JE NUTNÉ MINIMÁLNĚ JEDNOU ZKONZULTOVAT (A NÁSLEDNĚ MINIMÁLNĚ JEDNOU
V RÁMCI REALIZACE PŘÍPRAVY STRATEGICKÉHO PROJEKTU) S DEVELOPEREM STRATEGICKÝCH
PROJEKTŮ, A SICE:
Ing. Zuzanou Matulovou, e-mail: matulova@ticzlin.cz, tel: +420 734 443 877

……………………………………………...
<podpis vedoucího věcně příslušného odboru, který plní funkci výkonného útvaru>

Mgr. Milan Filip
vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje

Vyvěšeno: 5. 5. 2020
Příjem Žádostí zahájen: 5. 6. 2020
Sejmuto: 30. 6. 2022

PŘÍLOHY PROGRAMU
1) Čestné prohlášení de minimis
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Příloha č. 1 Programu o poskytnutí voucheru asistence
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU V REŽIMU DE MINIMIS
Název žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČ / Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku
na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla
použita (např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
………………………………………………………………………………………………………………………
….

2. Podniky9 propojené s žadatelem o podporu

9

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
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Žadatel o podporu se považuje za propojený10 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% 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, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s
žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že

není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno
a příjmení

Sídlo/Adresa

10

IČ/Datum narození

Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis.
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím11) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením12) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením13) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů.
12 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
13 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
11
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Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita14. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí

Částka v Kč

Poskytovatel

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
které u něj nastaly;

14

Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí
se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
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Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)
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