
OPPIK 

Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

únor 2017



PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY 
(2014-2020)

 Cíl Výzvy a možné právní formy

 Podporované aktivity programu SI

 Důležité termíny

 Odvětvové vymezení: CZ-NACE

 Způsobilé / Nezpůsobilé výdaje

 Forma a výše podpory

 Indikátory

 Požadované přílohy

 Hospodárnost rozpočtu

 Nejčastější chyby

 Výzva I v číslech

 Výzva II v číslech

 Výzva III – nová pravidla

 Poznatky – hodnocení projektů na výběrové komisi



PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY 
(2014 – 2020)

 Cílem programu je:
Zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení
intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi
podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se
zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných
výrobků a služeb.

 Právní forma Výzva I a II:
a) právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel
b) vysoká škola, univerzita

 Právní forma Výzva III:
Konkrétní vybrané typy subjektů: v.o.s., s.r.o., k.s., a.s., ústav, družstvo,
veřejně výzkumná instituce, příspěvková org. zřízená územním
samosprávným celkem, komora, obec, město, kraj, VŠ, univerzita… Více viz
bod 4.1 a) výzvy.



Aktivity programu

a) Poskytování služeb inovačním podnikům - netýká se Výzvy I; II; III

b) Provozování současné inovační infrastruktury (VTP, PI, IC…)  pouze v 

režimu de minimis

c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení a

zlepšení kapacit pro společné využívání technologií

d) V ojedinělých případech také Výstavba nové sdílené infrastruktury 

v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo 

inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty



Datum vyhlášení výzev

Vyhlášení

Výzva I - 15.12.2015

Výzva II - 31.5.2016

Výzva III – 28.11.2016

Příjem 
žádostí

Výzva I - 4.1.2016

Výzva II - 15.6.2016

Výzva III – 1.2.2017

Ukončení příjmu 
žádostí

Výzva I - 4.5.2016

Výzva II - 30.9.2016

Výzva III – 28.4.2017

 Jednokolový systém hodnocení
 Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky



Odvětvové vymezení – příloha č. 3 
Výzvy Kategorie CZ-NACE

Podpořeny nebudou tyto CZ-NACE:

 výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků z oblasti zemědělství 

 lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03)

Podpořeny budou tyto CZ-NACE (POVINNÉ):
 68.2 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

 77.3 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků 

MOŽNÉ JAKO VEDLEJŠÍ VÝSTUP PROJEKTU:
 Zpracovatelský průmysl sekce C (10, 13 – 33)

 Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi sekce E 
(38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití)

 Informační a komunikační technologie sekce J (62)

 Profesní, vědecké a technické činnosti sekce M (70.2, 71.2, 72 Výzkum a vývoj, 74.1, 74.9)

 Opravy počítačů a komunikačních zařízení sekce S (95.1)

POZOR - VÝZVA III: povinná a vybrané vedlejší CZ-NACE MUSÍ být 

zaregistrováno NEJPOZDĚJI K DATU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU !!!



Způsobilé výdaje – věcné náležitosti

 dlouhodobý hmotný majetek zejména ve formě pozemků (do 10 %

celkových ZV), budov, strojů a jiného zařízení (tj. pořízení majetku,

včetně jeho technického zhodnocení), hardware a data,

projektová dokumentace, inženýrská činnost

 dlouhodobý nehmotný majetek, zejména software, licence a know-

how do výše 50 % celkových ZV

 provozní náklady: síťové neskladovatelné dodávky, semináře,

workshopy, cestovné pro zaměstnance apod.

 náklady na rozvoj: marketing, povinná publicita projektu, služby

poradců, expertů, studie, školení



Nezpůsobilé výdaje
 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH anebo si může nárokovat její vrácení 

 výdaje uhrazené před datem přijatelnosti projektu

 splátky půjček, úvěrů, sankce a penále

 výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty apod. 

 výdaje spojené s administrací projektu - dotační poradenství

 výdaje na nákup nemovitostí, pokud osoba nakupující nemovitost je, či dva roky před podáním 

žádosti o podporu byla osobou personálně či ekonomicky propojenou s osobou prodávající 

nemovitost

 jazykové vzdělávání

 občerstvení

 ubytovací a stravovací kapacity, včetně vybavení

 motorová vozidla a dopravní prostředky

 znalecké posudky na ocenění nemovitostí apod.

 mzdové náklady 



Forma a výše podpory

Režim NEZAKLÁDAJÍCÍ veřejnou podporu ZAKLÁDAJÍCÍ veřejnou podporu

Příjemci
Organizace pro výzkum a šíření znalostí, 

Univerzity, VŠ.

podnikatelské subjekty, bez ohledu na 

velikost podniku, municipality.

Aktivita/ ZV ZV investiční 
ZV neinvestiční

(de minimis)
ZV investiční 

ZV neinvestiční

(de minimis)

Aktivita b) x
75%

x
50%Aktivita c)

75% 50%
Aktivita d)

 Projekty obsahující stavební práce může dotace činit 5 – 300 / 150 mil. Kč

 Projekty neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 – 30 mil. Kč

 Podniky, které nesplňují definici MSP májí nárok na max. 20 % celkové alokace 

výzvy

 Výzva I (1,4 mld. Kč), Výzva II (0,7 mld. Kč), Výzva III (1,75 mld. Kč)



Indikátory

1) Povinné k naplnění (závazné)

 aktivita „b“ – již vybudovaná plocha inovační infrastruktury v m2

 aktivita „c“ a „d“ – rozšířená nebo nově vystavěná plocha inovační infrastruktury

2) Povinné k vykazování (monitorovací)

 aktivita „b“

 23100 Počet rychle rostoucích firem nově umístěných v II

 23200 Počet podniků využívajících podpůrné služby II

 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 20700 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - ženy

 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 20101 Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami

 aktivita „c“ a „d“

 23000 Počet nově vzniklých a modernizovaných II

 dále všechny jako v aktivitě „b“



Požadované přílohy
 smlouva o spolupráci s VŠ nebo VaV institucí

 studie proveditelnosti 

 finanční výkazy za 2 předchozí uzavřená účetní období

 prohlášení dle § 14 (3) e zákona č. 218/2000 Sb. (informace o identifikaci 

PO)

 prohlášení k De minimis

 výpis z OR

 územní rozhodnutí v nabytí právní moci, v případě stavebních prací

 příslušná PD k územnímu rozhodnutí

 podrobný položkový rozpočet projektu v min. úrovni do stupně DSP

 doložení finanční realizovatelnosti projektu (bankovní příslib na min. 60 % 

celkových výdajů, doložení vlastních zdrojů, jiná obdobná půjčka.)

 průzkum trhu – tzv. absorpční kapacita

 v případě nákupu nemovitostí bude požadována kupní smlouva

 výpis z KN, zákres do KN, list vlastnictví 

 znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou



Hospodárnost rozpočtu

Žadatel, Projektový manažer, Interní / Externí hodnotitel postupuje v souladu s 
Metodickým pokynem – kontrola cen obvyklých:

1) Stavební práce – položkový rozpočet bez kompletů a souborů, dle ÚRS/RTS –
stupeň PD minimálně pro Stavební povolení

2) Stroje a zařízení – cenové nabídky

3) Služby – průzkum ceny / hodinové sazby na volně dostupných webových 
prohlížečích, případně doložení nabídky nebo předchozí smlouvy a faktury za 
stejnou/obdobnou činnost

VŽDY MUSÍ BÝT DODRŽENA ZÁSADA HOSPODÁRNOSTI, 
EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI KAŽDÉHO VÝDAJE !!!



Nejčastější chyby

1) Špatný výpočet POMĚRU celkové užitné plochy ku pronajímatelnému 
prostoru

2) Nedodržování Pravidel pro žadatele – zvláštní část, Pravidel povinné 
publicity, Pravidel výběru dodavatelů a příručky Způsobilých výdajů, resp. 
postupování podle starších verzí! 

3) Nedostatečná komunikace s projektovým manažer a pozdní oznamování 
změn v projektu

4) Nedodržování harmonogramu a etapizace projektu

5) Špatné zaúčtování a nárokování ZV do nevhodné rozpočtové položky

6) Stavební více a méně práce



Program Služby infrastruktury v číslech –
VÝZVA I

O podporu požádalo 23 projektů, v souhrnné výši 724 mil. Kč dotace (způsobilé 
výdaje celkem 1,48 mld. Kč), 7 projektů bylo zamítnuto API z formálních důvodů.                  
K hodnocení se dostalo 16 projektů, z toho:

 aktivita b:  3 projektů 

 aktivita c: 7 projektů

 aktivita d: 6 projektů 

Doporučeno 10 projektů ve výši 399 mil. Kč dotace, z toho:

 aktivita b: 1 projekt 

 aktivita c: 6 projektů

 aktivita d: 3 projekty

Zamítnuty 3 projekty:

 aktivita b: 2 projekty

 aktivita c: 1 projekt

Úspěšnost podaných žádostí dosáhla 43 %. Toto procento se může zvýšit, jelikož 3
projekty byly vráceny k doplnění a přepracování posudků hodnotitelům.



Program Služby infrastruktury v číslech –
VÝZVA II

O podporu požádalo 18 projektů, v souhrnné výši 656 mil. Kč dotace 

(způsobilé výdaje celkem 1,2 mld. Kč), 9 projektů bylo zamítnuto API 

z formálních důvodů. 

K hodnocení se dostalo 9 projektů, z toho:

 aktivita b:   2 projekty 

 aktivita c:   1 projekt

 aktivita d: 6 projektů

Výběrová komise by měla proběhnout do konce března 2017 



Program Služby infrastruktury – VÝZVA III 
NOVÁ PRAVIDLA – 1. část

 Snížení maximální míry podpory u stavebních projektů na 150 mil. Kč dotace

 Nová povinnost mít registrovaná povinná a vybrané volitelné CZ-NACE nejpozději k datu podání 

žádosti !!! 

 POZOR platí i pro municipality, VŠ a univerzity, ty mohou prokázat splnění CZ-NACE prostřednictvím svého 

provozovatele

 Doba realizace projektu může trvat maximálně 3 roky od podání žádosti

 Indikátor povinný k výběru (dříve MU) – počet zaměstnanců – nová povinnost za každou 

vykázanou hodnotu (přírůstek zaměstnanců), nutnost doložit příslušnou pracovní smlouvou

 Průměrná obsazenost min. ve výši 35 % každý rok po celou dobu udržitelnosti !!!

 Doložení vlastnické struktury – nemožnost evidence v daňových rájích

 Již nemusí být stanovy s explicitní větou:

 „organizace byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do 

hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní  (high-tech) technologie“. Stačí doložit, že 

realizovaný projekt bude v souladu s čl. 2, bod 83 a 91 nařízení EK 651/2014 (GBER), tj. 

splnění definice Organizace pro výzkum a šíření znalostí či Výzkumnou infrastrukturou



Program Služby infrastruktury – VÝZVA III 
NOVÁ PRAVIDLA – 2. část

 Doložení garance udržitelnosti u projektů nad 50 mil. Kč dotace, a to k datu podpisu

Rozhodnutí ve formě zřízení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch MPO nebo zřízení

záruky bonitního ručitele. V případě, že žadatel prokáže svou dostatečnou bonitu nemusí dokládat

výše uvedené, ale každý rok po celou dobu udržitelnosti bude dokládat finanční výkazy, z kterých

bude zřejmé, že je stále bonitní. Definice bonity:

 V rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení získal 6 bodů a více

 V kritériu „Poměr Požadovaná podpora/aktiva“ získal subjekt v roce „n“ 2 body

 Komentář analytika k zjednodušenému ekonomickému hodnocení je „Doporučuji“, nikoliv doporučuji s výhradou

 Doložení, že je projekt v souladu s RIS 3 – pomocí Podkladového materiálu (příloha č. 8 výzvy)

 Pozor změna přípustných subjektů, které mohou žádat o podporu (nově nesmí žádat spolek a o.p.s., více viz Výzva 

kapitola 4.1 a)

 Pozor změna přílohy č. 4 Model hodnocení a kritéria přijatelnosti, např.:

 Nová kritéria přijatelnosti – napravitelná / nenapravitelná, pozor ale také na Pravidla – Obecná část, která jsou bohužel v 

rozporu s některými napravitelnými kritérii, doporučuji považovat všechna kritéria za nenapravitelná a připravit projekt k 

podání ve 100 % kvalitě (oprava a doložení chybějící nebo špatné přílohy již není možná).

 Snížení počtu bodů v kritériu hospodárnosti z 18 na 12

 Snížení bodů u specifického kritéria (realizace projektu v hospodářsky slabém regionu) ze 7 na 5

 PD vzniklá před datem přijatelnosti a po datu 1. 1. 2014, může být způsobilá pouze v režimu DE MINIMIS investiční



Zkušenosti s hodnocením projektů na 
výběrové komisi

 Nedoložení příloh, které by podložily tvrzení uvedená ve Studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci,

zejména o mezinárodní, konkrétní výstupy z poskytovaných služeb, z realizací seminářů, zprostředkování

transferu technologií apod.)

 Nedostatečně zdůvodněná účelnost a efektivnost požadovaného výdaje pro realizaci projektu

 Nedostatečně zdůvodněná jedinečnosti plánovaného projektu, případně koupě specializované technologie.

 Nedostatečně provedená analýza absorpční kapacity (vymezení se vůči konkurenci), případně alespoň

podrobnější popis ve SP, jak si projekt stojí oproti své konkurenci v případě aktivity „b“ a „c“

 Nedostatečně a srozumitelně vyčíslená a popsaná celková a pronajímatelná plocha, včetně výpočtu

POMĚRU těchto dvou ukazatelů

 Nedostatečný soupis již zasídlených MSP v inovační infrastruktuře (nestačí uvést pouze % obsazenosti)

 Nepřehledná a neucelená Studie proveditelnosti, ze které může hodnotitel najít odpovědi na konkrétní

hodnotící kritéria, více viz příloha č. 4 Výzvy, zbytečně dochází ke snížení počtu bodů



Kontakty

Více informací získáte na:

• internetových stránkách: www.agentura-api.org / www.mpo.cz

• v regionálních kancelářích agentury API

• na bezplatné telefonní lince 800 800 777 
(pracovní dny 9:00 - 13:00 hodin)

• na e-mailové adrese:

 katerina.horakova@agentura-api.org

http://www.agentura-api.org/
http://www.mpo.cz/
mailto:katerina.horakova@agentura-api.org


Děkuji za pozornost
Ing. Kateřina Horáková


