Metodický pokyn č. 74

Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým se aktualizují
výzvy č. 72, 73, 91b a 92b.

Přehled změn:
Výzvy č. 92b (Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura)
-

zvýšení míry dotace

-

zvýšení alokace

Výzva č. 72 (Oblast podpory 2.2 - Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu)
-

doplnění možnosti financovat projekty zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky

Výzva č. 73 (Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst - oblast vzdělávání - mateřské školy)
-

doplnění možnosti financovat projekty zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky

-

zvýšení alokace

Výzva č. 91b (Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center - IPRM)
-

vložení informace o prodloužení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů
zakládajících veřejnou podporu v režimu blokové výjimky
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Aktualizace textů výzev a PPŽP:
Výzva č. 92b
Tento Metodický pokyn
•

mění maximální míru dotace ze způsobilých výdajů z výše 80 % uvedenou v tabulce „Struktura
financování“ pod bodem č. 7 (Forma a výše podpory) v textu kontinuální výzvy č. 92b, která je
součástí Pokynů pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92b, a nahrazuje ji maximální mírou dotace
ve výši 85 % (viz následující tabulka).

Struktura financování (projekty nezakládající veřejnou podporu)
Vlastní prostředky ve
vztahu ke způsobilým
výdajům celkem

Veřejné
prostředky
k celkovým
způsobilým
výdajům

Maximální
míra dotace
způsobilých
výdajů (v %)

ERDF

SR

KR

Veřejné

Neveřejné

Středočeský kraj

85 %

100 %

0%

0%

15 %

0%

100 %

Organizace zřizované
nebo zakládané
Středočeským krajem

85 %

100 %

0%

0%

15 %

0%

100 %

Typ příjemce

•

•

Struktura dotace

mění výši alokovaných prostředků:
Celková alokace

613 000 000 Kč

„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy

510 000 000 Kč

Upravuje poznámku o využití dodatečných prostředků v části 9 textu výzvy takto: „Finanční
alokace může být navýšena o dodatečné prostředky z úspor, vratek apod. vzniklých při realizaci projektů
v oblasti podpory 1.1 (mimo projekty zaměřené na místní komunikace)“
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Výzva č. 72
•

V textu výzvy č. 72 je Metodickým pokynem č. 74 upraven bod č. 6 - Forma a výše podpory, kde
je vypuštěn text „V této výzvě nebudou podpořeny projekty zakládající veřejnou podporu podle článku 87
odst. 1 Smlouvy o založení ES a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č.
1628/2006.“ a nahrazen tímto odstavcem:
„Celková výše podpory u projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o
založení ES a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nesmí
překročit maximální míru regionální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro region
soudržnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě regionální podpory pro Českou republiku na
období 2007 až 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z 18. 11. 2006, Rozhodnutí Komise č. 510/2006 –
Česká republika). V případě regionu soudržnosti Střední Čechy je maximální hranice podpory stanovena ve
výši 40 % s možností navýšení o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků. Veřejná podpora
bude propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu. Smlouvu o poskytnutí dotace na projekty
spadající do režimu blokové výjimky lze podepsat pouze do 30. 6. 2014.
Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou
finanční mezery.“

•

Dále je u tohoto bodu výzvy doplněna tabulka Výše podpory z rozpočtu RR u projektů
zakládajících veřejnou podporu, spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise
(ES) č. 1628/2006 – struktura financování:

Veřejné subjekty

Typ příjemce

•

Obce, podle zákona č.
128/2000 Sb.
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
– malý podnik
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
– střední podnik
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
– velký podnik
Dobrovolné svazky
obcí, podle §46 zákona
č. 128/2000 Sb.

Maximální
míra
dotace
způsobilých
výdajů (v
%)

Vlastní prostředky ve
vztahu ke způsobilým
výdajům celkem

Struktura dotace

Veřejné
prostředky
k celkovým
způsobilým
výdajům

ERDF

SR

KR

Veřejné

Neveřejné

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

60 %

100 %

0%

0%

40 %

0%

100 %

50 %

100 %

0%

0%

50 %

0%

100 %

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

U bodu č. 9 textu výzvy (Způsobilé výdaje) je doplněna část týkající se „Způsobilých výdajů
projektů zakládajících veřejnou podporu“:
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Způsobilé výdaje u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu
blokové vyjímky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006


pořízení pozemků - nákup pozemku; celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně
do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt



pořízení staveb formou nákupu – nákup staveb



pořízení staveb formou výstavby – stavební práce



pořízení samostatných movitých věcí



pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licenci a ocenitelných práv (práva duševního
vlastnictví)



výdaje na publicitu projektu dle podmínek ROP



DPH


plátce DPH
Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň
z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH u daného
přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



Neplátce DPH
Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si
nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.
Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plnění, která jsou sama
považována za způsobilá.

•

Příloha č. IX Pokynů pro žadatele a příjemce (PPŽP) je doplněna textem a tabulkou pro „Projekty
zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006“,
které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Metodického pokynu.

•

Příloha č. X PPŽP část „Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti
podpory 2.2“ je nahrazena textem, který je součástí přílohy č. 2 tohoto Metodického pokynu.
Ostatní části Přílohy č. X zůstávají beze změny.

Výzva č. 73
•

V textu výzvy č. 73 je Metodickým pokynem č. 74 upraven bod č. 7 - Forma a výše podpory, kde
je vypuštěn text „V této výzvě nebudou podpořeny projekty zakládající veřejnou podporu podle článku 87
odst. 1 Smlouvy o založení ES a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č.
1628/2006.“ a nahrazen tímto odstavcem:
„Celková výše podpory u projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o
založení ES a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nesmí
překročit maximální míru regionální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro region
soudržnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě regionální podpory pro Českou republiku na
období 2007 až 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z 18. 11. 2006, Rozhodnutí Komise č. 510/2006 –
Česká republika). V případě regionu soudržnosti Střední Čechy je maximální hranice podpory stanovena ve
výši 40 % s možností navýšení o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků. Veřejná podpora
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bude propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu.“ Smlouvu o poskytnutí dotace na projekty
spadající do režimu blokové výjimky lze podepsat pouze do 30. 6. 2014.

•

Dále je u tohoto bodu výzvy doplněna tabulka Výše podpory z rozpočtu RR u projektů
zakládajících veřejnou podporu – struktura financování:

Veřejné subjekty

Typ příjemce

•

Obce s rozšířenou
působností, podle zákona č.
128/2000 Sb.
Obce nad 5 000 obyvatel
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi
s rozšířenou působností
nebo obcemi nad 5 000
obyvatel – malý podnik
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi
s rozšířenou působností
nebo obcemi nad 5 000
obyvatel – střední podnik
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi
s rozšířenou působností
nebo obcemi nad 5 000
obyvatel – velký podnik

ERDF

SR

KR

Veřejné

Neveřejné

Veřejné
prostředky
k celkovým
způsobilým
výdajům

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

60 %

100 %

0%

0%

40 %

0%

100 %

50 %

100 %

0%

0%

50 %

0%

100 %

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

Maximální
míra dotace
způsobilých
výdajů (v %)

Vlastní prostředky ve
vztahu ke způsobilým
výdajům celkem

Struktura dotace

U bodu č. 10 textu výzvy (Způsobilé výdaje) je doplněna část týkající se „Počátečního data
způsobilosti projektů zakládajících veřejnou podporu“ a část týkající se „Způsobilých výdajů
projektů zakládajících veřejnou podporu“. Ostatní text zůstává beze změn:
1. „Výdaje projektů zakládajících veřejnou podporu (kromě projektů v režimu de minimis) jsou způsobilé,
jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem přijatelnosti projektu. Datum
přijatelnosti projektu oznamuje Řídicí orgán písemně žadateli poté, co byl projekt shledán přijatelným
z hlediska podmínek programu. 1
Toto datum nesmí v případě povinnosti notifikace poskytnutí podpory projektu předcházet datu, kdy
Komise v souladu s příslušnými právními předpisy ES vyjádřila souhlas s poskytnutím podpory.
Realizace projektů nesmí být zahájena před datem přijatelnosti projektu.“

2. Způsobilé výdaje projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu
blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006


pořízení pozemků - nákup pozemku; celková pořizovací cena pozemku může být započtena
maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt;



pořízení staveb formou nákupu – nákup stávajících objektů;



pořízení staveb formou výstavby – stavební práce;
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pořízení samostatných movitých věcí;
pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv (práva duševního
vlastnictví);



výdaje na publicitu projektu dle podmínek ROP;



DPH:



Plátce DPH
Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z
přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH u daného
přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



Neplátce DPH
Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto
osoby si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.

Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama
považována za způsobilá.

•

Příloha č. IX Pokynů pro žadatele a příjemce (PPŽP) je doplněna textem a tabulkou pro „Projekty
zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006“,
které jsou součástí přílohy č. 3 tohoto Metodického pokynu.

•

Příloha č. X PPŽP část „Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti
podpory 3.2“ je nahrazena textem, který je součástí přílohy č. 4 tohoto Metodického pokynu.
Ostatní části Přílohy č. X zůstávají beze změny.

•

Výše alokovaných prostředků se mění takto:
Celková alokace

195 000 000 Kč

„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy

150 000 000 Kč

Výzva č. 91b
•

V textu výzvy č. 91b je Metodickým pokynem č. 74 upraven bod č. 7 - Forma a výše podpory, kde
je věta „Smlouvu o poskytnutí dotace na projekty spadající do režimu blokové výjimky lze podepsat
pouze do konce roku 2013.“ změněna následovně: „Smlouvu o poskytnutí dotace na projekty
spadající do režimu blokové výjimky lze podepsat pouze do 30. 6. 2014.“

•

Příloha č. IX Pokynů pro žadatele a příjemce (PPŽP) je doplněna textem a tabulkou pro „Projekty
zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006“,
které jsou součástí přílohy č. 5 tohoto Metodického pokynu.

Metodický pokyn č. 74

•

Příloha č. X PPŽP část „Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti
podpory 3.1“ je nahrazena textem, který je součástí přílohy č. 6 tohoto Metodického pokynu.
Ostatní části Přílohy č. X zůstávají beze změny.

Metodický pokyn č. 74 byl schválen Výborem Regionální rady dne 9. 7. 2013 usnesením č.
09-04/2013/VRRSČ s platností od 10. 7. 2013.
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PŘÍLOHA Č. I
B) PROJEKTY ZAKLÁDAJÍCÍ VEŘEJNOU PODPORU V REŽIM U BLOKOVÉ
VÝJIM KY dle nařízení Ko mise (es) Č. 1628/2006

UPOZORNĚNÍ


V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24.
října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, mohou být
práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu. Pokud žadatel/příjemce zahájí
práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí dotace.



Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib
objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti.
Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází
hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) Žádosti o poskytnutí dotace projekt je tímto shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. Způsobilost výdajů rovněž nastává
nejdříve v den přijatelnosti projektu.



Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou
podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu.

Druh
způsobilého
výdaje

Definice výdajového druhu

Příklad z praxe

Pořízení
pozemků

Cena pořízení pozemku, tj. prostá cena
samotného pozemku. Cena pozemku
musí být doložena posudkem znalce
pro oceňování (způsobilým výdajem je
pořizovací cena maximálně do výše
ceny zjištěné znaleckým posudkem).
Tato výdajová položka nesmí
přesáhnout 10 % z celkového rozpočtu
způsobilých výdajů. Náklady na
pořízení pozemku jsou způsobilé,
pokud splňují všechny podmínky
vztahující se k tomuto druhu
způsobilého výdaje – viz Pravidla
způsobilých výdajů.

Z dotace je možné financovat pouze prostý
nákup pozemků činěný v souvislosti s investicí.
Způsobilými výdaji tak nejsou např. výdaje na
uzavření smlouvy, poplatky za návrh na vklad
do KN, poplatky za vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu a za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa či znalecké posudky.
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Pořízení staveb
formou nákupu

Cena pořízení stavby, tj. cena samotné
stavby. Cena stavby musí být doložena
posudkem znalce pro oceňování
(způsobilým výdajem je pořizovací cena
maximálně do výše ceny zjištěné
znaleckým posudkem).
Náklady na pořízení staveb formou
nákupu jsou způsobilé, pokud splňují
všechny podmínky vztahující se
k tomuto druhu způsobilého výdaje –
viz Pravidla způsobilých výdajů.

Z dotace je možné financovat pouze prostý
nákup staveb určených k rekonstrukci či
modernizaci v souvislosti s realizací projektu.
Způsobilými výdaji nejsou výdaje na uzavření
smlouvy, poplatky za návrh na vklad do KN či
znalecké posudky (viz definice hmotného
majetku v čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení
Komise (ES) č. 1628/2006).

Pořízení staveb
formou výstavby
novostavby

Cena pořízení nové výstavby.

Stavební práce.

Pořízení
samostatných
movitých věcí

V případě velkých podniků se musí
jednat pouze o nový majetek.
Způsobilým výdajem je pouze cena
pořízení hmotného majetku. Jedná se o
majetek evidovaný v položce rozvahy
dlouhodobý hmotný majetek, jehož
znakem je zejména použitelnost delší
než jeden rok a příslušná výše ocenění
určená účetní jednotkou, včetně
drobného hmotného majetku. Tento
majetek musí být vázán k pozemkům
stavbám a podnikuprovozovně/strojnímu zařízení (viz čl. 2
odst. 1 písm. e) nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006).

Pořízení
zařízení
a
vybavení
objektů
s následným
využitím
pro
infrastrukturu
veřejných služeb, čili pořízení zařízení a
vybavení při zavádění nových technologií a
inovací; pořízení zařízení a vybavení s ohledem
na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných
služeb, vč. pořízení výpočetní techniky. (viz
upřesnění podmínek výzvy - kap. IX. Pokynů, a
Prováděcího dokumentu ROP SČ - podporované
aktivity specificky v rámci jednotlivých podoblastí
podpory).

Způsobilým výdajem je pouze cena
pořízení nehmotného majetku. Jedná
se o nehmotný majetek evidovaný
v položce rozvahy dlouhodobý
nehmotný majetek, jehož znakem je
zejména doba použitelnosti delší než
jeden rok a příslušná výše ocenění
určená účetní jednotkou, včetně
drobného nehmotného majetku. Tento
majetek musí být v souladu s čl. 2 odst.
1 písm. f) nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 získaný převodem
technologie formou nabytí patentových
práv, licencí, know-how nebo

Nákup softwaru, licencí, ocenitelných práv (práva
duševního vlastnictví) nutné například pro
technické vybavení daného zařízení.

Pořízení
nehmotného
majetku

Příklady: sportovní vybavení a pomůcky,
vybavení společenských prostor, kluboven a
víceúčelových
kulturních
sálů,
vybavení
knihoven a muzeí (vyjma exponátů a knižního
fondu)

Příklady: databázový software, aplikační
software, komunikační a rezervační systémy.
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nepatentovaných technických znalostí.
Za software se považuje operační
systém,databázový systém,
komunikační systém, aplikační software
a software pro modelování a vývoj
informačních systémů, spadá-li do
působnosti zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon). Nehmotný majetek
musí splnit podmínky čl. 4 odst. 2 písm.
2
b) nařízení Komise (ES) 1628/2006 .
Výdaje na
publicitu dle
podmínek ROP

Výdaje přímo vyplývající z požadavků
Řídicího orgánu (EK) na publicitu
projektu. Z finančních prostředků
dotace lze financovat pouze takové
opatření na publicitu, které je buď
hmotným, nebo nehmotným majetkem.

Výdaje na publicitu projektu, kterou je příjemce
povinen provést dle Pravidel publicity ROP,
v jejichž důsledku je současně pořízen hmotný či
nehmotný majetek související s investicí. (např.,
billboardy, pamětní desky). Výdaje na publicitu,
která nevyplývá z Pravidel publicity ROP a
která představuje vlastní propagací výstupů
projektu či příjemce, nejsou způsobilé!

DPH

Pro osoby, které jsou plátci daně z
přidané hodnoty (osobami
registrovanými k DPH), je daň z přidané
hodnoty způsobilým výdajem v případě,
že nemají nárok na odpočet DPH u
daného přijatého plnění podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty; pro osoby neregistrované k
DPH je daň z přidané hodnoty
způsobilým výdajem, neboť tyto osoby
si nemohou nárokovat odpočet daně z
přidané hodnoty na vstupu.

Platba DPH. DPH je způsobilá pouze v případě,
pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama
považována za způsobilá.

UPOZORNĚNÍ
Rezerva a odměna zpracovateli nárokovaná pouze v případě schválení Žádosti o poskytnutí dotace nejsou
způsobilými výdaji a nelze je proplatit z rozpočtu Regionální rady. Žadatel tedy musí oba typy výdajů
zahrnout mezi nezpůsobilé výdaje projektu.
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PŘÍLOHA Č. II

ORIENTAČNÍ POSOUZENÍ AKTIVIT Z HLEDISK A
VEŘEJNÉ PODPORY
Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti podpory 2.2
Budou podpořeny projekty, které nezakládají veřejnou podporu, nebo projekty zakládající veřejnou
podporu, v jejichž případě je dotace poskytnuta v režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 nebo projekty, u nichž je dotace poskytována v režimu podpory de minimis podle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006.
Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy. Na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok a rozhodnutí náleží v tomto ohledu pouze na ŘO ROP
NUTS 2 Střední Čechy.
Celková výše dotace u projektů nezakládajících veřejnou podporu závisí na typu žadatele a bude stanovena ve
výzvě.
Celková výše dotace u projektů zakládajících veřejnou podporu a v jejichž případě je dotace poskytována
v režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 (dále jen „bloková vyjímka RIP“), nesmí
překročit maximální míru regionální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro region
soudržnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě regionální podpory pro Českou republiku na období
2007 až 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z 18. 11. 2006, Rozhodnutí Komise č.510/2006 – Česká
republika). V případě regionu soudržnosti Střední Čechy je maximální výše podpory stanovena ve výši 40 %
s možností navýšení až o 20 % u malých podniků a až o 10 % u středních podniků. Maximální výše dotace bude
propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu.
Celková výše podpory v případě projektů, u nichž je dotace poskytována v režimu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, nesmí překročit
200.000,-- EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let (fiskálním rokem se rozumí rok daňový).

P Ř E H L E D P O D P O R O V AN Ý C H AK TI V I T P O D L E AP L I K O V AN É H O R E Ž I M U
VEŘEJNÉ PODPORY
Následující tabulka definuje podporované aktivity oblasti podpory 2.2 ve vztahu k veřejné podpoře. Všechny
projekty a jejich aktivity budou posuzovány individuálně, tento přehled je pouze orientační. Při posuzování
projektu z pohledu veřejné podpory se bude vycházet zejména z údajů, které žadatel poskytl v rámci povinné
přílohy – Doplňující informace k Žádosti (kapitola Posouzení projektu z pohledu veřejné podpory, Finanční
analýza projektu (cash-flow), Analýza výchozího stavu a důsledků projektu, Analýza trhu).
Aktivity jsou rozděleny následovně:
Aktivita nezakládající veřejnou podporu - jedná se o aktivity, v jejichž případě udělení dotace nenaplní
všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (viz kapitola VIII.
Veřejná podpora Pokynů pro žadatele a příjemce).
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Aktivita zakládající veřejnou podporu – jedná se o aktivity, v jejichž případě je dotace poskytnuta příjemci,
který je podnikem, jehož ekonomické aktivity budou poskytnutím dotace zvýhodněny oproti ostatním
konkurentům na relevantním trhu (a to i potenciálně), včetně dotčení přeshraničního obchodu mezi členskými
státy, tj. poskytnutím dotace dojde ke splnění všech čtyř znaků veřejné podpory.
Aktivita, u níž hrozí veřejná podpora - jedná se o aktivity, u nichž hrozí riziko poskytnutí veřejné podpory a
které je nutné posoudit individuálně v kontextu celého projektu (v závislosti na typu aktivity, na cílových
skupinách, na dopadu projektu). Při posouzení je nutno zejména vzít v úvahu:


zda je možné danou aktivitu (spočívající v poskytování služeb, produkci výrobků či distribuci zboží)
označit za ekonomickou, bez ohledu na to, zdali je vykonávána za účelem zisku,



zda existuje (či potenciálně může existovat) v daném místě trh s danou službou/daným
výrobkem/zbožím a zda zvýhodněním příjemce v důsledku poskytnutí dotace nebudou porušeny zájmy
ostatních konkurentů na relevantním trhu; je nutno vzít v úvahu, že k porušení zájmů konkurentů může
dojít nejen přímým zvýhodněním žadatele, ale i nepřímým zvýhodněním některých subjektů
vykonávajících ekonomickou činnost, které budou požívat výhod projektu a jeho výstupů,



dopad projektu na obchod mezi členskými státy EU.

UPOZORNĚNÍ


V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu a dotace je poskytována v režimu nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investiční podporu, mohou být práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu.
Pokud žadatel/příjemce zahájí práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí
dotace!



Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib
objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti.
Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází
hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti) Žádosti o poskytnutí dotace - projekt je tímto shledán
přijatelným z hlediska pravidel ROP. V této souvislosti je nutné připomenout, že způsobilost výdajů
rovněž nastává nejdříve v den přijatelnosti projektu.



Dotace je poskytnuta na počáteční investici (tzn. investici do hmotného majetku související se
založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu
provozovny o nové dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající
provozovny).



V případě, že příjemce splňuje definici velkého podniku, musí být nabytý majetek nový.



Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou
podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu!
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PŘÍLOHA Č. III
B) PROJEKTY ZAKLÁDAJÍCÍ VEŘEJNOU PODPORU V REŽIM U BLOKOVÉ
VÝJIM KY dle nařízení Ko mise (es) Č. 1628/2006

UPOZORNĚNÍ


V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24.
října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, mohou být
práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu. Pokud žadatel/příjemce zahájí
práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí dotace.



Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib
objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti.
Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází
hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) Žádosti o poskytnutí dotace projekt je tímto shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. Způsobilost výdajů rovněž nastává
nejdříve v den přijatelnosti projektu.



Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou
podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu.

Druh
způsobilého
výdaje

Definice výdajového druhu

Příklad z praxe

Pořízení
pozemků

Cena pořízení pozemku, tj. prostá cena
samotného pozemku. Cena pozemku
musí být doložena posudkem znalce
pro oceňování (způsobilým výdajem je
pořizovací cena maximálně do výše
ceny zjištěné znaleckým posudkem).
Tato výdajová položka nesmí
přesáhnout 10 % z celkového rozpočtu
způsobilých výdajů. Náklady na
pořízení pozemku jsou způsobilé,
pokud splňují všechny podmínky
vztahující se k tomuto druhu
způsobilého výdaje – viz Pravidla
způsobilých výdajů.

Z dotace je možné financovat pouze prostý
nákup pozemků činěný v souvislosti s investicí.
Způsobilými výdaji tak nejsou např. výdaje na
uzavření smlouvy, poplatky za návrh na vklad
do KN, poplatky za vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu a za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa či znalecké posudky.

Pořízení staveb
formou nákupu

Cena pořízení stavby, tj. cena samotné
stavby. Cena stavby musí být doložena
posudkem znalce pro oceňování

Z dotace je možné financovat pouze prostý
nákup staveb určených k rekonstrukci či
modernizaci v souvislosti s realizací projektu.
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(způsobilým výdajem je pořizovací cena
maximálně do výše ceny zjištěné
znaleckým posudkem).
Náklady na pořízení staveb formou
nákupu jsou způsobilé, pokud splňují
všechny podmínky vztahující se
k tomuto druhu způsobilého výdaje –
viz Pravidla způsobilých výdajů.

Způsobilými výdaji nejsou výdaje na uzavření
smlouvy, poplatky za návrh na vklad do KN či
znalecké posudky (viz definice hmotného
majetku v čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení
Komise (ES) č. 1628/2006).

Pořízení staveb
formou výstavby
novostavby

Cena pořízení nové výstavby.

Stavební práce.

Pořízení
samostatných
movitých věcí

V případě velkých podniků se musí
jednat pouze o nový majetek.
Způsobilým výdajem je pouze cena
pořízení hmotného majetku. Jedná se o
majetek evidovaný v položce rozvahy
dlouhodobý hmotný majetek, jehož
znakem je zejména použitelnost delší
než jeden rok a příslušná výše ocenění
určená účetní jednotkou, včetně
drobného hmotného majetku. Tento
majetek musí být vázán k pozemkům
stavbám a podnikuprovozovně/strojnímu zařízení (viz čl. 2
odst. 1 písm. e) nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006).

Pořízení
zařízení
a
vybavení
objektů
s následným
využitím
pro
infrastrukturu
veřejných služeb, čili pořízení zařízení a
vybavení při zavádění nových technologií a
inovací; pořízení zařízení a vybavení s ohledem
na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných
služeb, vč. pořízení výpočetní techniky. (viz
upřesnění podmínek výzvy - kap. IX. Pokynů, a
Prováděcího dokumentu ROP SČ - podporované
aktivity specificky v rámci jednotlivých podoblastí
podpory).

Způsobilým výdajem je pouze cena
pořízení nehmotného majetku. Jedná
se o nehmotný majetek evidovaný
v položce rozvahy dlouhodobý
nehmotný majetek, jehož znakem je
zejména doba použitelnosti delší než
jeden rok a příslušná výše ocenění
určená účetní jednotkou, včetně
drobného nehmotného majetku. Tento
majetek musí být v souladu s čl. 2 odst.
1 písm. f) nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 získaný převodem
technologie formou nabytí patentových
práv, licencí, know-how nebo
nepatentovaných technických znalostí.
Za software se považuje operační
systém,databázový systém,

Nákup softwaru, licencí, ocenitelných práv (práva
duševního vlastnictví) nutné například pro
technické vybavení daného zařízení.

Pořízení
nehmotného
majetku

Příklady: sportovní vybavení a pomůcky,
vybavení společenských prostor, kluboven a
víceúčelových
kulturních
sálů,
vybavení
knihoven a muzeí (vyjma exponátů a knižního
fondu)

Příklady: databázový software, aplikační
software, komunikační a rezervační systémy.
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komunikační systém, aplikační software
a software pro modelování a vývoj
informačních systémů, spadá-li do
působnosti zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon). Nehmotný majetek
musí splnit podmínky čl. 4 odst. 2 písm.
3
b) nařízení Komise (ES) 1628/2006 .
Výdaje na
publicitu dle
podmínek ROP

Výdaje přímo vyplývající z požadavků
Řídicího orgánu (EK) na publicitu
projektu. Z finančních prostředků
dotace lze financovat pouze takové
opatření na publicitu, které je buď
hmotným, nebo nehmotným majetkem.

Výdaje na publicitu projektu, kterou je příjemce
povinen provést dle Pravidel publicity ROP,
v jejichž důsledku je současně pořízen hmotný či
nehmotný majetek související s investicí. (např.,
billboardy, pamětní desky). Výdaje na publicitu,
která nevyplývá z Pravidel publicity ROP a
která představuje vlastní propagací výstupů
projektu či příjemce, nejsou způsobilé!

DPH

Pro osoby, které jsou plátci daně z
přidané hodnoty (osobami
registrovanými k DPH), je daň z přidané
hodnoty způsobilým výdajem v případě,
že nemají nárok na odpočet DPH u
daného přijatého plnění podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty; pro osoby neregistrované k
DPH je daň z přidané hodnoty
způsobilým výdajem, neboť tyto osoby
si nemohou nárokovat odpočet daně z
přidané hodnoty na vstupu.

Platba DPH. DPH je způsobilá pouze v případě,
pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama
považována za způsobilá.

UPOZORNĚNÍ
Rezerva a odměna zpracovateli nárokovaná pouze v případě schválení Žádosti o poskytnutí dotace nejsou
způsobilými výdaji a nelze je proplatit z rozpočtu Regionální rady. Žadatel tedy musí oba typy výdajů
zahrnout mezi nezpůsobilé výdaje projektu.
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PŘÍLOHA Č. IV

ORIENTAČNÍ POSOUZENÍ AKTIVIT Z HLEDISK A
VEŘEJNÉ PODPORY
Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti podpory 3.2
Budou podpořeny projekty, které nezakládají veřejnou podporu, nebo projekty zakládající veřejnou
podporu, v jejichž případě je dotace poskytnuta v režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 nebo projekty, u nichž je dotace poskytována v režimu podpory de minimis podle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006.
Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy. Na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok a rozhodnutí náleží v tomto ohledu pouze na ŘO ROP
NUTS 2 Střední Čechy.
Celková výše dotace u projektů nezakládajících veřejnou podporu závisí na typu žadatele a bude stanovena ve
výzvě.
Celková výše dotace u projektů zakládajících veřejnou podporu a v jejichž případě je dotace poskytována
v režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 (dále jen „bloková výjimka RIP“), nesmí
překročit maximální míru regionální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro region
soudržnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě regionální podpory pro Českou republiku na období
2007 až 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z 18. 11. 2006, Rozhodnutí Komise č.510/2006 – Česká
republika). V případě regionu soudržnosti Střední Čechy je maximální výše podpory stanovena ve výši 40 %
s možností navýšení až o 20 % u malých podniků a až o 10 % u středních podniků. Maximální výše dotace bude
propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu.
Celková výše podpory v případě projektů, u nichž je dotace poskytována v režimu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, nesmí překročit
200.000,-- EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let (fiskálním rokem se rozumí rok daňový).

P Ř E H L E D P O D P O R O V AN Ý C H AK TI V I T P O D L E AP L I K O V AN É H O R E Ž I M U
VEŘEJNÉ PODPORY
Následující tabulka definuje podporované aktivity oblasti podpory 3.2 ve vztahu k veřejné podpoře. Všechny
projekty a jejich aktivity budou posuzovány individuálně, tento přehled je pouze orientační. Při posuzování
projektu z pohledu veřejné podpory se bude vycházet zejména z údajů, které žadatel poskytl v rámci povinné
přílohy – Doplňující informace k Žádosti (kapitola Posouzení projektu z pohledu veřejné podpory, Finanční
analýza projektu (cash-flow), Analýza výchozího stavu a důsledků projektu, Analýza trhu).
Aktivity jsou rozděleny následovně:
Aktivita nezakládající veřejnou podporu - jedná se o aktivity, v jejichž případě udělení dotace nenaplní
všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (viz kapitola VIII.
Veřejná podpora Pokynů pro žadatele a příjemce).
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Aktivita zakládající veřejnou podporu – jedná se o aktivity, v jejichž případě je dotace poskytnuta příjemci,
který je podnikem, jehož ekonomické aktivity budou poskytnutím dotace zvýhodněny oproti ostatním
konkurentům na relevantním trhu (a to i potenciálně), včetně dotčení přeshraničního obchodu mezi členskými
státy, tj. poskytnutím dotace dojde ke splnění všech čtyř znaků veřejné podpory.
Aktivita, u níž hrozí veřejná podpora - jedná se o aktivity, u nichž hrozí riziko poskytnutí veřejné podpory a
které je nutné posoudit individuálně v kontextu celého projektu (v závislosti na typu aktivity, na cílových
skupinách, na dopadu projektu). Při posouzení je nutno zejména vzít v úvahu:


zda je možné danou aktivitu (spočívající v poskytování služeb, produkci výrobků či distribuci zboží)
označit za ekonomickou, bez ohledu na to, zdali je vykonávána za účelem zisku,



zda existuje (či potenciálně může existovat) v daném místě trh s danou službou/daným
výrobkem/zbožím a zda zvýhodněním příjemce v důsledku poskytnutí dotace nebudou porušeny zájmy
ostatních konkurentů na relevantním trhu; je nutno vzít v úvahu, že k porušení zájmů konkurentů může
dojít nejen přímým zvýhodněním žadatele, ale i nepřímým zvýhodněním některých subjektů
vykonávajících ekonomickou činnost, které budou požívat výhod projektu a jeho výstupů,



dopad projektu na obchod mezi členskými státy EU.

UPOZORNĚNÍ


V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu a dotace je poskytována v režimu nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investiční podporu, mohou být práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu.
Pokud žadatel/příjemce zahájí práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí
dotace!



Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib
objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti.
Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází
hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti) Žádosti o poskytnutí dotace - projekt je tímto shledán
přijatelným z hlediska pravidel ROP. V této souvislosti je nutné připomenout, že způsobilost výdajů
rovněž nastává nejdříve v den přijatelnosti projektu.



Dotace je poskytnuta na počáteční investici (tzn. investici do hmotného majetku související se
založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu
provozovny o nové dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající
provozovny).



V případě, že příjemce splňuje definici velkého podniku, musí být nabytý majetek nový.



Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou
podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu!
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PŘÍLOHA Č. V
B) PROJEKTY ZAKLÁDAJÍCÍ VEŘEJNOU PODPORU V REŽIM U BLOKOVÉ
VÝJIM KY dle nařízení Ko mise (es) Č. 1628/2006

UPOZORNĚNÍ


V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24.
října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, mohou být
práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu. Pokud žadatel/příjemce zahájí
práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí dotace.



Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib
objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti.
Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází
hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí) Žádosti o poskytnutí dotace projekt je tímto shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. Způsobilost výdajů rovněž nastává
nejdříve v den přijatelnosti projektu.



Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou
podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu.

Druh
způsobilého
výdaje

Definice výdajového druhu

Příklad z praxe

Pořízení
pozemků

Cena pořízení pozemku, tj. prostá cena
samotného pozemku. Cena pozemku
musí být doložena posudkem znalce
pro oceňování (způsobilým výdajem je
pořizovací cena maximálně do výše
ceny zjištěné znaleckým posudkem).
Tato výdajová položka nesmí
přesáhnout 10 % z celkového rozpočtu
způsobilých výdajů. Náklady na
pořízení pozemku jsou způsobilé,
pokud splňují všechny podmínky
vztahující se k tomuto druhu
způsobilého výdaje – viz Pravidla
způsobilých výdajů.

Z dotace je možné financovat pouze prostý
nákup pozemků činěný v souvislosti s investicí.
Způsobilými výdaji tak nejsou např. výdaje na
uzavření smlouvy, poplatky za návrh na vklad
do KN, poplatky za vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu a za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa či znalecké posudky.

Pořízení staveb
formou nákupu

Cena pořízení stavby, tj. cena samotné
stavby. Cena stavby musí být doložena
posudkem znalce pro oceňování

Z dotace je možné financovat pouze prostý
nákup staveb určených k rekonstrukci či
modernizaci v souvislosti s realizací projektu.

Metodický pokyn č. 74

(způsobilým výdajem je pořizovací cena
maximálně do výše ceny zjištěné
znaleckým posudkem).
Náklady na pořízení staveb formou
nákupu jsou způsobilé, pokud splňují
všechny podmínky vztahující se
k tomuto druhu způsobilého výdaje –
viz Pravidla způsobilých výdajů.

Způsobilými výdaji nejsou výdaje na uzavření
smlouvy, poplatky za návrh na vklad do KN či
znalecké posudky (viz definice hmotného
majetku v čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení
Komise (ES) č. 1628/2006).

Pořízení staveb
formou výstavby
novostavby

Cena pořízení nové výstavby.

Stavební práce.

Pořízení
samostatných
movitých věcí

V případě velkých podniků se musí
jednat pouze o nový majetek.
Způsobilým výdajem je pouze cena
pořízení hmotného majetku. Jedná se o
majetek evidovaný v položce rozvahy
dlouhodobý hmotný majetek, jehož
znakem je zejména použitelnost delší
než jeden rok a příslušná výše ocenění
určená účetní jednotkou, včetně
drobného hmotného majetku. Tento
majetek musí být vázán k pozemkům
stavbám a podnikuprovozovně/strojnímu zařízení (viz čl. 2
odst. 1 písm. e) nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006).

Pořízení
zařízení
a
vybavení
objektů
s následným
využitím
pro
infrastrukturu
veřejných služeb, čili pořízení zařízení a
vybavení při zavádění nových technologií a
inovací; pořízení zařízení a vybavení s ohledem
na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných
služeb, vč. pořízení výpočetní techniky. (viz
upřesnění podmínek výzvy - kap. IX. Pokynů, a
Prováděcího dokumentu ROP SČ - podporované
aktivity specificky v rámci jednotlivých podoblastí
podpory).

Způsobilým výdajem je pouze cena
pořízení nehmotného majetku. Jedná
se o nehmotný majetek evidovaný
v položce rozvahy dlouhodobý
nehmotný majetek, jehož znakem je
zejména doba použitelnosti delší než
jeden rok a příslušná výše ocenění
určená účetní jednotkou, včetně
drobného nehmotného majetku. Tento
majetek musí být v souladu s čl. 2 odst.
1 písm. f) nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 získaný převodem
technologie formou nabytí patentových
práv, licencí, know-how nebo
nepatentovaných technických znalostí.
Za software se považuje operační
systém,databázový systém,

Nákup softwaru, licencí, ocenitelných práv (práva
duševního vlastnictví) nutné například pro
technické vybavení daného zařízení.

Pořízení
nehmotného
majetku

Příklady: sportovní vybavení a pomůcky,
vybavení společenských prostor, kluboven a
víceúčelových
kulturních
sálů,
vybavení
knihoven a muzeí (vyjma exponátů a knižního
fondu)

Příklady: databázový software, aplikační
software, komunikační a rezervační systémy.
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komunikační systém, aplikační software
a software pro modelování a vývoj
informačních systémů, spadá-li do
působnosti zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon). Nehmotný majetek
musí splnit podmínky čl. 4 odst. 2 písm.
4
b) nařízení Komise (ES) 1628/2006 .
Výdaje na
publicitu dle
podmínek ROP

Výdaje přímo vyplývající z požadavků
Řídicího orgánu (EK) na publicitu
projektu. Z finančních prostředků
dotace lze financovat pouze takové
opatření na publicitu, které je buď
hmotným, nebo nehmotným majetkem.

Výdaje na publicitu projektu, kterou je příjemce
povinen provést dle Pravidel publicity ROP,
v jejichž důsledku je současně pořízen hmotný či
nehmotný majetek související s investicí. (např.,
billboardy, pamětní desky). Výdaje na publicitu,
která nevyplývá z Pravidel publicity ROP a
která představuje vlastní propagací výstupů
projektu či příjemce, nejsou způsobilé!

DPH

Pro osoby, které jsou plátci daně z
přidané hodnoty (osobami
registrovanými k DPH), je daň z přidané
hodnoty způsobilým výdajem v případě,
že nemají nárok na odpočet DPH u
daného přijatého plnění podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty; pro osoby neregistrované k
DPH je daň z přidané hodnoty
způsobilým výdajem, neboť tyto osoby
si nemohou nárokovat odpočet daně z
přidané hodnoty na vstupu.

Platba DPH. DPH je způsobilá pouze v případě,
pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama
považována za způsobilá.

UPOZORNĚNÍ
Rezerva a odměna zpracovateli nárokovaná pouze v případě schválení Žádosti o poskytnutí dotace nejsou
způsobilými výdaji a nelze je proplatit z rozpočtu Regionální rady. Žadatel tedy musí oba typy výdajů
zahrnout mezi nezpůsobilé výdaje projektu.
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PŘÍLOHA Č. VI

ORIENTAČNÍ POSOUZENÍ AKTIVIT Z HLEDISK A
VEŘEJNÉ PODPORY
Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti podpory 3.1
Budou podpořeny projekty, které nezakládají veřejnou podporu, nebo projekty zakládající veřejnou
podporu, v jejichž případě je dotace poskytnuta v režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č.
1628/2006 nebo projekty, u nichž je dotace poskytována v režimu podpory de minimis podle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006.
Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy. Na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok a rozhodnutí náleží v tomto ohledu pouze na ŘO ROP
NUTS 2 Střední Čechy.
Celková výše dotace u projektů nezakládajících veřejnou podporu závisí na typu žadatele a bude stanovena ve
výzvě.
Celková výše dotace u projektů zakládajících veřejnou podporu a v jejichž případě je dotace poskytována
v režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 (dále jen „bloková výjimka RIP“), nesmí
překročit maximální míru regionální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro region
soudržnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě regionální podpory pro Českou republiku na období
2007 až 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z 18. 11. 2006, Rozhodnutí Komise č.510/2006 – Česká
republika). V případě regionu soudržnosti Střední Čechy je maximální výše podpory stanovena ve výši 40 %
s možností navýšení až o 20 % u malých podniků a až o 10 % u středních podniků. Maximální výše dotace bude
propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu.
Celková výše podpory v případě projektů, u nichž je dotace poskytována v režimu nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, nesmí překročit
200.000,-- EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let (fiskálním rokem se rozumí rok daňový).

P Ř E H L E D P O D P O R O V AN Ý C H AK TI V I T P O D L E AP L I K O V AN É H O R E Ž I M U
VEŘEJNÉ PODPORY
Následující tabulka definuje podporované aktivity oblasti podpory 3.1 ve vztahu k veřejné podpoře. Všechny
projekty a jejich aktivity budou posuzovány individuálně, tento přehled je pouze orientační. Při posuzování
projektu z pohledu veřejné podpory se bude vycházet zejména z údajů, které žadatel poskytl v rámci povinné
přílohy – Doplňující informace k Žádosti (kapitola Posouzení projektu z pohledu veřejné podpory, Finanční
analýza projektu (cash-flow), Analýza výchozího stavu a důsledků projektu, Analýza trhu).
Aktivity jsou rozděleny následovně:
Aktivita nezakládající veřejnou podporu - jedná se o aktivity, v jejichž případě udělení dotace nenaplní
všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (viz kapitola VIII.
Veřejná podpora Pokynů pro žadatele a příjemce).
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Aktivita zakládající veřejnou podporu – jedná se o aktivity, v jejichž případě je dotace poskytnuta příjemci,
který je podnikem, jehož ekonomické aktivity budou poskytnutím dotace zvýhodněny oproti ostatním
konkurentům na relevantním trhu (a to i potenciálně), včetně dotčení přeshraničního obchodu mezi členskými
státy, tj. poskytnutím dotace dojde ke splnění všech čtyř znaků veřejné podpory.
Aktivita, u níž hrozí veřejná podpora - jedná se o aktivity, u nichž hrozí riziko poskytnutí veřejné podpory a
které je nutné posoudit individuálně v kontextu celého projektu (v závislosti na typu aktivity, na cílových
skupinách, na dopadu projektu). Při posouzení je nutno zejména vzít v úvahu:


zda je možné danou aktivitu (spočívající v poskytování služeb, produkci výrobků či distribuci zboží)
označit za ekonomickou, bez ohledu na to, zdali je vykonávána za účelem zisku,



zda existuje (či potenciálně může existovat) v daném místě trh s danou službou/daným
výrobkem/zbožím a zda zvýhodněním příjemce v důsledku poskytnutí dotace nebudou porušeny zájmy
ostatních konkurentů na relevantním trhu; je nutno vzít v úvahu, že k porušení zájmů konkurentů může
dojít nejen přímým zvýhodněním žadatele, ale i nepřímým zvýhodněním některých subjektů
vykonávajících ekonomickou činnost, které budou požívat výhod projektu a jeho výstupů,



dopad projektu na obchod mezi členskými státy EU.

UPOZORNĚNÍ


V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu a dotace je poskytována v režimu nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální
investiční podporu, mohou být práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu.
Pokud žadatel/příjemce zahájí práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí
dotace!



Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib
objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti.
Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází
hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti) Žádosti o poskytnutí dotace - projekt je tímto shledán
přijatelným z hlediska pravidel ROP. V této souvislosti je nutné připomenout, že způsobilost výdajů
rovněž nastává nejdříve v den přijatelnosti projektu.



Dotace je poskytnuta na počáteční investici (tzn. investici do hmotného majetku související se
založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu
provozovny o nové dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající
provozovny).



V případě, že příjemce splňuje definici velkého podniku, musí být nabytý majetek nový.



Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou
podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu!

