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1. Základní ustanovení
a) Správcem programu Marketing je Řídící orgán OP Podnikání a inovace (dále
jen „OPPI“) – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“),
(www.mpo.cz).
Podpora poskytnutá prostřednictvím programu Marketing se řídí článkem 27
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s
články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se
společným trhem (dále jen „Nařízení Komise (ES) č. 800/2008“) a může být
proto slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o
fungování Evropské unie a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108
odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora je dále poskytována podle
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis .
b) Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory v rámci této výzvy je Česká
agentura na podporu obchodu CzechTrade, příspěvková organizace MPO, (dále
jen „CT“), (www.czechtrade.cz).
Podpora je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis 1.
1. 1. Cíl Výzvy

Tato výzva k podání přihlášek k účasti na veletrzích a výstavách v rámci projektu
Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013‐
2014 (dále jen „SVV 2013‐2014“) podpořeného z programu MARKETING (dále
jen „Výzva“) naplňuje cíl posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a
středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na
zahraničních veletrzích a výstavách.
2. Podporované aktivity
Oborová prezentace prostřednictvím společné účasti cílových skupin –
profesních (oborových) organizací a individuálních podniků (MSP, výjimečně i
velké podniky) ‐ na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách
1
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v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a
veletrzích organizovaných MPO. Preferována je účast v rámci společné
expozice, ale možná je i podpora jednotlivých expozic v rámci akce, na které je
realizována společná expozice.
Součástí projektu je i realizace doprovodných propagačních akcí zaměřených
na prezentaci příslušných oborů českého průmyslu a společné veletržní účasti
na dané akci s cílem posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu
v mezinárodním prostředí.
3. Příjemce podpory
3. 1. Vymezení příjemce podpory

Podnikatelský subjekt:
MSP2, 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. 2.
 Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník
daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči
vybraným institucím3 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.
2

dle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008
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.

3
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 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 (dle Sdělení Komise č. 2014/C 249/01 4.
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 (§ 9a), subjekty založené po 1. 1. 2014 dle čl.
4

Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud nastane alespoň jedna z následujících okolností:
a)v případě společnosti s ručením omezeným, kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného
základního kapitálu. Tento případ nastává, když odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a jiných prvků, jež se obecně
považují za regulatorní kapitál společnosti) vede k negativní kumulativní částce, která překračuje polovinu upsaného
základního kapitálu;
b)v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde v důsledku kumulovaných ztrát
došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti;
c) je‐li podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních
předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení;
d)v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.21.

5

8 Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 169/1991
Sb., nebo dle čl. 5 Evropské sociální charty č. 14/2000 Sb. m. s., nebo
čl. 7 Úmluvy o svobodném sdružování a ochraně práva odborově se
organizovat č. 489/1990 Sb. nebo jako zájmová sdružení právnických
osob podle § 20 f až § 20 j zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku a zájmová sdružení založená dle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník a po 1. 1. 2014 transformována dle ust. § 3051
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, do právní
formy spolku.
 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, a dále smíšené
obchodní komory zřízené podle zákona 42/1980 Sb. o hospodářských
stycích se zahraničím ve znění pozdějších předpisů, a subjekty
založené dle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se
zahraničím a po 1. 1. 2014 transformované do právní formy spolku dle
ustanovení § 3052 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění.
4. Způsobilé výdaje
4. 1. Způsobilé výdaje podporované v režimu de minimis pro MSP, velké podniky a
podnikající profesní organizace

o Pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního
poplatku a zápisu do veletržního katalogu.
o Technický a grafický 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.
6

4. 2. Způsobilé výdaje podporované mimo režim de minimis pro nepodnikající
účastníky akcí

o Pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního
poplatku a zápisu do veletržního katalogu.
o Technický a grafický 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.
4. 3. Nezpůsobilé výdaje

‐ DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, anebo si může nárokovat
vrácení DPH.
‐ Náklady vzniklé před datem schválení projektu.
‐ Výdaje uhrazené po stanoveném termínu ukončení projektu.
5. 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. 2. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se
projeví v některém z následujících odvětví:
a. Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I
Smlouvy o ES.
b. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura, (CZ‐NACE A 01, A 02, A 03)
c. Uhelný průmysl (CZ‐NACE B 05, C 19.1)
d. Průmysl oceli (CZ‐NACE C 24)
e. Průmysl stavby lodí (CZ‐NACE 30.11)
f. Průmysl výroby syntetických vláken (CZ‐NACE C 20.6)
V rámci projektu nelze poskytnout podporu na činnosti spojené s vývozem, a to
podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz
7

distribuční sítě nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností; a dále
podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.
6. Forma a výše podpory
‐ pro MSP, podnikající profesní organizace a velké podniky:
 Je poskytována podpora de minimis podle Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. 12. 20135, do výše 100 % způsobilých výdajů,
maximálně však do výše 120 000 Kč bez DPH na jednu akci.
 Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku a
s ním spojeným podnikům 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. Dle bodu 4 preambule Nařízení 1407/2013 se
pod pojmem spojený podnik rozumí pouze propojení dvou či více
subjektů v rámci jednoho členského státu. Nezohledňují se tedy
matky a dcery v zahraničí. Za spojené subjekty jsou dále považovány
právnické osoby ovládané stejnou fyzickou osobou, pokud tato fyzická
osoba vykonává ekonomickou činnost. Pokud tedy fyzická osoba
pouze vlastní akcie v několika právnických osobách, nejsou takovéto
subjekty považovány za spojené podniky. V případě, že některý
z podnikatelů spojených s žadatelem podniká v oblasti silniční
nákladní dopravy, je možno u žadatele o podporu, který v tomto
oboru sám nepodniká, zachovat limit de minimis 200 000 EUR, tj.
uplatnit článek 1, odst. 2. Pro účely sčítání podpor spojených subjektů
se vždy využívá zdaňovací období žadatele. Tzn., pokud žadatel o
podporu využívá pro daňové účely kalendářní rok, avšak spojené
subjekty (či některý z nich) využívají hospodářský rok, použije se pro
sečtení podpor zdaňovací období žadatele. Pro zjištění, zda je žadatel
spojen s jinými subjekty je využíván jednotný formulář pro všechny
poskytovatele podpory de minimis v ČR. Pro přepočet výše podpory
z OPPI podle pravidla de minimis se použije přepočtový kurz vydaný
Evropskou centrální bankou na internetových stránkách
5
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<http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>
ze dne poskytnutí této podpory.
 Účastník se může prezentovat na více akcích v rámci projektu
v souladu s platnými právními předpisy pro poskytování podpory
v režimu de minimis, jejichž dodržování prokazuje účastník
Realizátorovi.
 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.
‐ pro nepodnikající účastníky:
 Je podpora poskytována formou dotace způsobilých výdajů při účasti
na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v rámci projektu
do výše 100% způsobilých výdajů, maximálně do výše 120.000 Kč bez
DPH na jednu akci.
 Účastník se může prezentovat na více akcích v rámci projektu bez
omezení.
 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.
7. Výběr účastníků
7. 1. Výběrová kritéria

Výběrová kritéria jsou uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy.

9

7. 2. Způsob výběru účastníků

Výběr účastníků projektu probíhá kontinuálně na základě stanovených kritérií.
Přihlášku k účasti na veletrhu předloží žadatel na CzechTrade, kde projektový
manažer posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí
žadatele k účasti na veletrhu.
8. Účast v dalších programech podpory
Na shodné – částečně či plně se překrývající – způsobilé výdaje podpořené
z projektu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu
podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani podporu v režimu
de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013.
Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou na tatáž opatření
rizikového financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší
příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické okolnosti
každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce6 nebo v rozhodnutí
Komise.
9. Doba realizace projektu
Od 1.3.2013 do 30.9.2015.
10. Přihláška k účasti na veletrhu a způsob jejího předložení
Přihláška k účasti na veletrhu se podává na formuláři, který je k dispozici na
internetových stránkách poskytovatele podpory a v Příloze č. 3 k této Výzvě.
Přihláška se podává elektronicky na adresu veletrhy@czechtrade.cz.
11. Ostatní ustanovení
Na poskytnutí podpory není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje
poskytovatel podpory.
Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně
ukončit.
6

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem; Nařízení Komise (ES) ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s
vnitřním trhem.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Výběrová kritéria
Příloha č. 2 – Seznam podporovaných CZ‐NACE
Příloha č. 3 – Přihláška na veletrh v rámci projektu
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