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1.

Základní ustanovení

a)

Správcem projektu je Řídící orgán OPPI – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
(dále jen MPO), (www.mpo.cz)

b)

Projekt je realizován Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade
(www.czechtrade.cz)

ve

spolupráci

s Hospodářskou

komorou

ČR,

(www.komora.cz)

1.1. Cíl projektu
Cílem projektu je poskytnout účastníkům akcí, tj. malým a středním podnikům,
velkým podnikům a profesním organizacím zvýhodněnou službu zaměřenou zejména
na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na
zahraničních trzích.

2.

Podporované aktivity

Oborová

prezentace

prostřednictvím

společné

účasti

profesních

organizací

a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách
v zahraničí. V rámci projektu budou podporovány i obecné podpůrné aktivity
zahrnující především poradenství a konzultace pro zájemce o účast na akcích
z cílových skupin a realizace doprovodných propagačních akcí.

3.

Příjemce podpory
Účastníkem akce v rámci tohoto projektu může být:

Podnikatelský subjekt:
Malé a střední podniky, velké podniky a podnikající profesní organizace.
Příjemce podpory – podnikatelský subjekt – musí splňovat tato kritéria:
• Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován
projekt. Tyto činnosti jsou uvedené v příloze č. 1.
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• Musí být podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně
z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků v platném znění.
• Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
• Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Toto
žadatel doloží svým čestným prohlášením.
• Nesmí mít své sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně
spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy.
Příjemcem podpory nemůže být podnikatelský subjekt, pokud ke dni
podání žádosti o účast na akci v rámci tohoto projektu:
o dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil
konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku,
o bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon,
o soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek
nebo nařídil exekuci jeho majetku,
o je v likvidaci,
o je podnikem v obtížích (Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)2.

1

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí jako
právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR,
Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje,
obce a svazky obcí.

2

Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky:

a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke
ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě
více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné
čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v obtížích
pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci písm. c).
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o nemá uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení
finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise
prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným
trhem,
Profesní organizace:
•

Profesní a zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, § 9 a)

•

Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle
zákona č. 301/1992, Sb. O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky,

•

Svaz

českých

a moravských

výrobních

družstev

a Svaz

českých

a moravských spotřebních družstev, zřízené jako zájmová sdružení
právnických osob podle občanského zákoníku.

4.
•

Místo realizace projektu
Projekt bude realizován na území České republiky mimo území hl. města
Prahy.

•

Místo realizace je totožné se sídlem podnikatelského subjektu, proto se
projektu nemohou účastnit malé a střední podniky a velké podniky se sídlem
v Praze, s výjimkou těch, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou
a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy.

•

Toto omezení neplatí pro profesní a zaměstnavatelské svazy založené podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9 a), Hospodářskou a Agrární
komoru ČR, Svazy družstev, zřízené jako zájmová sdružení právnických osob
podle občanského zákoníku a CzechTrade.

•

Specializovaná výstava a veletrh jsou realizovány vždy mimo území hl. města
Prahy. Seznam výstav a veletrhů v zahraničí na rok 2010 je uveden v příloze
č. 2.

•

Podniky se sídlem v Praze, jejichž činnost není spojena s výrobou a službami
realizovanými mimo region hl. města Prahy, se výjimečně mohou zúčastnit
společné akce (např. patří-li mezi nosné výrobce v ČR v oboru daného
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veletrhu), avšak bez jakékoli přímé finanční podpory (mohou se však zapojit
do doprovodných akcí); účast těchto

podniků musí předem schválit Řídicí

výbor.
4.1.

Ostatní podmínky

•

Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy,
zejména:
o Rovné příležitosti mezi muži a ženami
o Udržitelný rozvoj

5.

Způsobilé výdaje

5.1.Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013
Viz dokument 17_18_M_Pravidla způsobilých výdajů_obecná část, Číslo
vydání/aktualizace: 5/0, Platnost od: 26.1.2009.
5.2.Způsobilé výdaje projektu
Způsobilé výdaje podporované v režimu de minimis :
o Pronájem veletržní plochy.
o Technický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části
společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus,
podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně
prvky požární prevence).
o Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na
příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti
o Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz
odpadu, úklid.
Způsobilé výdaje podporované mimo režim de minimis pro nepodnikající
účastníky akcí:
o Pronájem veletržní plochy.
o Technický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části
společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus,
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podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně
prvky požární prevence).
o Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na
příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti
o Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz
odpadu, úklid.
Způsobilé výdaje v rámci podpory pro všechny účastníky akce poskytované
mimo režim de minimis:
o Společný prostor příslušné společné expozice včetně infostánku –
pronájem veletržní plochy, technický návrh, pronájem, instalace
a demontáž příslušné části společné výstavní expozice (zázemí stánku,
výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení,
osvětlení,

vzduchotechnika,

případně

prvky

požární

prevence),

doprava, spedice informačních materiálů.
o Obecné průřezové činnosti zaměřené na zajištění efektivní realizace
projektu zahrnující doprovodnou propagaci akce, tj, akvizice, podpora
návštěvnosti akce, výroba tiskovin k veletrhům, prezentace pro media
a obchodní partnery.
o Obecné průřezové činnosti zaměřené na zajištění efektivní realizace
projektu jako celku: poradenství, konzultace, workshopy pro asociace
a firmy, PR a propagace projektu a jeho výstupů, realizace reklamní
kampaně, konference a příprava a výroba příručky „Efektivní účast na
veletrhu“ včetně její aktualizace.
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6.

Odvětvové vymezení

Podpora je určena na realizaci projektů zaměřených na oblast zpracovatelského
průmyslu a služeb v souladu se seznamem ekonomických činností CZ – NACE
uvedeným v příloze č. 1. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví
v některém z následujících odvětví:
• výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 1
• zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)
• uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)
• ocelářský průmysl (odvětví vymezená v příloze č. 1)
• průmysl syntetických vláken (odvětví vymezená v příloze č. 1)
• stavba lodí (CZ-NACE C 30.11)
V rámci projektu nelze poskytnout podporu na činnosti spojené s vývozem,
a to podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz
distribuční sítě nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností; a dále
podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

7.

Forma a výše podpory
• Pro MSP, podnikající profesní organizace a velké podniky je podpora
poskytována podle Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (dále jen de minimis).
Podpora je poskytována do výše 100% způsobilých výdajů, maximálně do
výše 120 000 Kč bez DPH na jednu akci.
Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí
v kterémkoli tříletém období (to znamená při sečtení podpory de minimis
získané v současném daňovém období a za dvě předcházející daňová
období) přesáhnout částku 200 000 EUR.
• Pro nepodnikající účastníky akcí je podpora poskytována do výše 100%
způsobilých výdajů, maximálně do výše 120 000 Kč bez DPH na jednu akci.
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• Účastník se může prezentovat na více akcích v rámci projektu bez omezení
resp. v souladu s platnými právními předpisy pro poskytování veřejné podpory
v režimu de minimis, jejichž dodržování účastník prokazuje.
• Účastník nemůže podmiňovat svoji účast na akci účastí nebo neúčastí jiného
účastníka.
• V případě, že obor prezentují dvě nebo více profesních organizací, nebude
projekt omezovat žádným způsobem žádnou z nich a akce nebo akcí se
mohou účastnit obě nebo všechny.

8.

Účast v dalších programech podpory

Na shodné částečně či plně se překrývající způsobilé výdaje projektu podpořené
z tohoto projektu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu podle
článku 87(1) Smlouvy o založení ES, ani podporu v režimu de minimis podle
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
Jestliže příjemce podpory obdržel kapitál v rámci opatření rizikového kapitálu podle
článku 29 (podpora v podobě rizikového kapitálu) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008
a poté v průběhu prvních tří let po první investici rizikového kapitálu požádá
o podporu v rámci tohoto projektu, sníží se příslušné prahové hodnoty podpory
o 20 %, přičemž snížení nepřesáhne celkovou výši získaného rizikového kapitálu.
V případě, že příjemci podpory byla poskytnuta podpora pro mladé inovativní
podniky, nesmí být takovému příjemci během prvních tří let po poskytnutí podpory
pro mladé inovativní podniky poskytnuta podpora v rámci tohoto projektu.

9.

Doba realizace projektu

Zahájení projektu: 3. 2. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2012

10. Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení
Informace o podání žádostí o podporu při účasti na vybraných specializovaných
výstavách a veletrzích v zahraničí jsou uváděny na internetových stránkách
Hospodářské komory ČR, (www.komora.cz), případně České agentury na
podporu obchodu CzechTrade, (www.czechtrade.cz).
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11. Ostatní ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje správce
projektu.
Správce projektu si vyhrazuje právo projekt pozastavit nebo předčasně ukončit.

12. Specifické pojmy:
Společná účast na akci
Veletržní prezentace všech účastníků z cílových skupin a CzechTrade v rámci jedné
veletržní akce nebo komplexu veletržních akcí pořádaných současně na jednom místě.
Preferována je účast firem se sídlem v ČR v rámci společné expozice, ale možná je
i podpora jednotlivých expozic v rámci akce, na které je realizována společná expozice.
Jednotlivé expozice mimo společnou expozici budou označeny grafickými prvky v souladu se
společnou expozicí a tak, aby byla zajištěna jednotná vizuální identita společné účasti na
akci. Popis typové prezentace na akci v rámci projektu je uveden v příloze č. 3.

Společná výstavní expozice na akci
Výstavní plocha a účelně řešený prezentační prostor (zázemí, jednací a informační prostor,
eventuálně prostor pro multimediální prezentaci), odpovídající personálnímu obsazení
stánku (prezentace CzechTrade, profesní organizace, individuální firmy).

Doprovodná propagace akce
Doprovodné propagační aktivity realizované s cílem prezentace příslušného oboru
a Společné účasti na akci – tiskové konference, odborné semináře, „kulaté stoly”,
workshopy, „české dny“, „kontaktní fóra“ – (setkání s místní podnikatelskou sférou),
propagace v médiích – (inzerce, články, přílohy, rozhovory, práce s novináři, billboardy,
plakáty, letáky, apod.), případně kulturní akce v místě konání akce.

Specializované veletrhy a výstavy v zahraničí
V příloze č. 2 je pro tento projekt uveden seznam akcí na rok 2010. Seznam bude pro další
etapy projektu aktualizován.

Příručka „Efektivní účast na veletrhu“
Je součástí obecných podpůrných aktivit. Příručka bude poskytovat informace subjektům
cílové skupiny se zaměřením na problematiku přípravy a realizace účasti na veletrzích
a aplikační dodatky s informacemi pro každou konkrétní akci Bude distribuována cílovým
skupinám v tištěné i elektronické podobě.
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Poradenství
Je součástí obecných podpůrných aktivit a zahrnuje poradenskou a konzultační činnost pro
zájemce o účast na akcích z cílové skupiny realizovaná s cílem poskytnutí informací
a metodické pomoci pro potenciální účastníky veletrhů. Poradenství bude zaměřeno na
výběr, přípravu, realizaci a vyhodnocení veletržních účastí.

Přílohy:
Příloha 1

Seznam podporovaných CZ-NACE

Příloha 2

Seznam vybraných specializovaných výstav a veletrhů v zahraničí na rok 2010

Příloha 3

Popis typové prezentace na akci v rámci projektu
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