Žádost o dotaci
z Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací
v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“

Výzva č.1
NÁZEV PROJEKTU2

IDENTIFIKACE ŽADATELE O DOTACI
Název žadatele (obchodní firma)
IČ
DIČ

Adresa sídla dle obchodního rejstříku

Adresa provozovny
na území Plzeňské metropolitní oblasti3
dle Registru živnostenského podnikání
Číslo účtu žadatele pro poskytnutí dotace
Označte odpovídající údaj:
Žadatel o dotaci je MSP (malý a střední podnik)4
Žadatel o dotaci je plátce DPH

☐ ANO
☐ NE
☐ ANO
☐ NE

Kontaktní osoba pro záležitosti týkající se žádosti o dotaci
Jméno a příjmení
E-mail5
Telefon

1

číslo výzvy je shodné s rokem, ve kterém je podávána tato žádost o dotaci
zvolte krátký název vycházející z podstaty služeb, které budou poskytovány
3 viz https://iti-plzen.cz/co-je-iti/; existuje-li a není-li totožná s adresou sídla
4 dle definice v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014
5 např. pro zasílání požadavků pro případnou opravu
2

V případě nedostatku místa ve formuláři je možné informace doložit formou přílohy k tomuto dokumentu.
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Identifikace osob zastupujících žadatele o dotaci6
(statutární orgán nebo všichni členové statutárního orgánu dle obchodního rejstříku, příp. i
zmocněnec na základě plné moci)
Právní důvod zastoupení
Jméno a příjmení
(např. jednatel, zmocněnec)

Způsob jednání (dle OR)7

Identifikace osob s podílem v žadateli o dotaci
Jméno a příjmení/
Obchodní firma

Datum narození/
IČ

Bydliště/
Sídlo

Výše podílu

Sídlo

Výše podílu

Identifikace osob, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl
Obchodní firma

6
7

IČ

Uveďte všechny členy statutárního orgánu nebo statutární orgán tak, jak je uvedeno v obchodním rejstříku.
Uveďte způsob jednání tak, jak je uvedeno v obchodním rejstříku.

2
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IDENTIFIKACE výzkumné organizace (VO) – Poskytovatele služeb
Název:

Jiné - prosím uveďte název poskytovatele služeb

IČ: Jiné - uveďte prosím IČ poskytovatele

POPIS PROJEKTU
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:
Žadatel chce spolupracovat s VO a využít jejích služeb při inovaci vlastních výrobků či procesů.

Popište produkt nebo proces žadatele,
pro jehož inovaci budou využity služby
VO:

Vysvětlete, v čem spočívá inovace
uvedeného produktu nebo procesu a
proč produkt či proces inovujete:

ÚČEL, na který žadatel požaduje dotaci, je nákup služeb od výzkumných organizací (popis konkrétní
služby viz Nabídka poskytnutí služeb).

Popište, jak služby od VO napomohou
inovaci produktu nebo procesu žadatele.

Výstupy/výsledky služeb od VO jsou pro
žadatele nové a žadatel si je není
schopen zajistit vlastními kapacitami8.

Žadatel nemá pro provedení služby:
☐ potřebnou odbornost, znalost či zkušenost
☐ potřebné vybavení
☐ jinou kapacitu – vysvětlete:

Popište, jak bude žadatel v budoucnosti
využívat získané výstupy/výsledky služeb
VO pro své podnikatelské aktivity9.

Zaškrtněte jednu nebo více možností, případně vysvětlete.
Žadatel musí služby využívat pro své podnikatelské aktivity udržitelným způsobem, nejen jako subdodávku v rámci
jednorázové neopakovatelné dodávky třetí straně.
8

9

3
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ROZPOČET PROJEKTU
CELKOVÁ CENA SLUŽEB10
v souladu s nabídkou poskytnutí služeb:

CENA bez DPH:
CENA vč. DPH:

POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE
· malý a střední podnik11:dotace maximálně 75 % ze způsobilých výdajů12,
· velký podnik13:
dotace maximálně 40 % ze způsobilých výdajů12,
Nejvýše však 120 000 Kč, u multioborových služeb nejvýše 180 000 Kč.
Zdroje financování
Uveďte, jaké zdroje financování použijete
pro nákup služeb od VO (např. vlastní
zdroje, úvěr):
Plánované ukončení služeb
(nejpozději do termínu daného výzvou):
PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ
poskytnutých městem Plzeň, městskými obvody, městem zřízenými nadacemi a nadačními fondy
v kalendářním roce, ve kterém je podávána žádost o dotaci a ve dvou kalendářních letech
předcházejících.
Popis
Název poskytovatele
Výše (Kč):
(název projektu, program apod.):

Čestné prohlášení žadatele o dotaci
Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
·
·
·

je srozuměn s podmínkami programu,
získáním podpory nepřekročí limit pro podporu de minimis,
je oprávněn k podnikání na území České republiky,

10 Cena

uvedená je cenou obvyklou, tedy cenou, která by byla dosažena při poskytování stejné nebo obdobné
služby v obvyklém obchodním styku v daném místě a čase, a to bez vlivu mimořádných okolností.
11 Definovaný v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.
12 Způsobilým výdajem se rozumí cena služeb bez DPH.
13 Podnik, který neodpovídá definici v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

V případě nedostatku místa ve formuláři je možné informace doložit formou přílohy k tomuto dokumentu.

4

·
·
·
·
·
·
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·

·

·

·

·
·

·
·
·
·

je obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, v platném znění,
je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské metropolitní oblasti,
je inovační firmou dle definice v čl. 1, Základní ustanovení a pojmy,
na realizaci služeb uvedených v žádosti o dotaci ani na jejich části není čerpána ani
nebyla čerpána podpora de minimis ani jiná veřejná podpora,
s VO, která bude služby poskytovat nebo se bude podílet na poskytování služeb v rámci
programu, není ve vztahu „partnerské podniky“ ani „propojené podniky“ dle přílohy I,
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
není statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu VO, která bude služby
v rámci programu poskytovat nebo se bude podílet na poskytování služeb v rámci
programu,
jeho statutární orgán ani žádný ze členů jeho statutárního orgánu není zároveň
statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu VO, ani není v pracovněprávním
vztahu s VO, ani není společníkem ani akcionářem VO, která bude služby v rámci
programu poskytovat nebo se bude podílet na poskytování služeb v rámci programu,
žádný jeho společník ani akcionář není zároveň statutárním orgánem ani členem
statutárního orgánu VO, ani v pracovněprávním vztahu s VO, ani společníkem ani
akcionářem VO, která bude služby v rámci programu poskytovat nebo se bude podílet
na poskytování služeb v rámci programu,
nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu či jinému subjektu veřejné správy
(posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují
za vypořádané nedoplatky),
nemá nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli dotace, jeho
organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím a není s poskytovatelem
dotace nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních
sporů za zrušení správních rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti,
nemá dluhy z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,
v případě, že provádí činnosti v odvětvích vyloučených z oblasti působnosti Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 (zahrnuje činnosti v oblasti prvovýroby, zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů dle přílohy I Smlouvy o fungování Evropské
unie nebo činnosti v odvětví rybolovu a akvakultury dle Nařízení Komise
(EU) č. 717/2014), má zajištěno vhodnými způsoby, jako je oddělení činností nebo
rozlišení nákladů (analytické účetnictví), aby vyloučené činnosti nevyužívaly podporu
de minimis poskytovanou v souladu s příslušným nařízením,
není v úpadku či likvidaci,
jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení,
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku,
nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný
čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin proti
majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti), trestný čin hospodářský (zneužití
informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné
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soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie), trestný
čin obecně nebezpečný, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci, trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob,
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci), nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; tento
předpoklad splňuje i jeho statutární orgán a každý člen jeho statutárního orgánu,
na něj nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím,
že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
není podnikem v obtížích (definováno podle článku 2 odstavce 18 Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014) dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
v případě, že žádá o dotaci jako MSP (malý a střední podnik), je malým a středním
podnikem dle definice v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014,
bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel dotace/zprostředkující subjekt může
za účelem informování veřejnosti o poskytování finanční podpory z rozpočtu
statutárního města Plzně v programu Plzeňské podnikatelské vouchery zveřejnit údaje
charakterizující projekt, zejména název (obchodní firmu) žadatele o dotaci, popis
projektu, specifikaci služeb a výši požadované/schválené/poskytnuté dotace,
všechny informace uvedené v žádosti o dotaci a v čestném prohlášení jsou pravdivé
a odpovídají skutečnosti,
si je vědom možných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, že byla poskytnuta
podpora na základě jím předložených nepravdivých údajů,
souhlasí, aby poskytovatel dotace zpracovával a v souladu s právními předpisy
předával do informačních systémů veřejné správy a zprostředkujícímu subjektu
(BIC Plzeň) údaje v souvislosti s dotací.

K této žádosti o dotaci žadatel o dotaci přikládá:
1. Nabídku poskytnutí služeb od výzkumné organizace
2. Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele o dotaci (kopii smlouvy nebo
aktuální potvrzení o zřízení účtu)
3. Plnou moc – pouze v případě, že je žádost o dotaci podepsána osobou, která za
žadatele o dotaci jedná v zastoupení (na základě plné moci)

Datum a místo podpisu
Jméno oprávněné osoby/
oprávněných osob zastupovat
žadatele
Podpis
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