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Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj 
vyhlašují  

pod záštitou projektu  
 

 
 

1. výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci regionálního programu 
 

„Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností 
na možnosti digitalizace“ 

 
Vyhlášení programu:        2. 10. 2019 
 
Celková alokace finančních prostředků:  300 000 Kč 
 
Příjem žádostí:      od 2. 10. 2019 do 11. 10. 2019 
 
Doba realizace projektů:     do 20. 12. 2019 
 
Výše dotace:      min. 50 000 Kč, max. 150 000 Kč  
 
Míra podpory:      75 % z hodnoty poskytnuté služby 
 
Oprávněný žadatel:  MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK, který má sídlo 

nebo provozovnu v Jihočeském kraji  
 
Poskytovatel služby: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

  
Dotace je poskytována jako veřejná podpora v režimu de minimis (ve smyslu Nařízení Evropské 
komise č.1407/2013 a č.1408/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu 
de minimis, ze dne 18. 12. 2013 a Nařízení Evropské komise č.717/2014 ze dne 24. června 2014 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy). 
 
1. Cíl a očekávané přínosy programu 

Cílem programu je poskytnutí poradenství v oblasti řízení firemních procesů a jejich 
možné digitalizace za zvýhodněnou cenu. Jedná se o pilotní ověření funkčnosti 
připravovaného dotačního schématu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji. 
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2. Obsah poskytované služby  
• Podrobná analýza stávajícího stavu firemních procesů a stupně jejich digitalizace, která 

vyústí ve zpracování procesních map současného stavu do procesních schémat a jejich 
následná validace klíčovými pracovníky firmy. 

• Vydefinování klíčových procesních a informačních a technologických potenciálů 
pro úspory a zlepšení. Zpracování seznamu potenciálů změn s přiřazením priorit 
pro řešení se zohledněním současné digitální úrovně z pohledu Industry 4.0.  

• Setkání s managementem firmy – představení veškerých podkladů analytické části, 
diskuze nad možnými řešeními.  

• Příprava akčních plánů změn – základní popis možných změn ve firmě v souladu 
se stanovenými strategickými cíli. Akční plány popisují navržené změny, postupy, 
odhad pracnosti (včetně definice potřebného týmu), odhad investičních nákladů 
a určení v čase. Akční plány zahrnují také rizika, která každá změna přináší. 

 
3. Výstupem služby bude zpracovaná zpráva obsahující: 

• Identifikace potenciálů pro zlepšení včetně určení priorit  
• Procesní mapy současných klíčových procesů  
• Hodnotící tabulka úrovně digitální zralosti firmy  
• Akční plány změn jako doporučení pro další rozvoj firmy 

 
4. Přehled kroků v rámci programu:  

• Vyplnění žádosti o dotaci do formuláře zveřejněného na webových stránkách 
www.jvtp.cz. 

• Odeslání naskenované verze podepsané žádosti statutárním zástupcem uchazeče 
na emailovou adresu ekonom@jvtp.cz. 

• Formální kontrola - provede ji zástupce poskytovatele služby. Uchazeči, kteří splní 
podmínky formální kontroly, budou zařazeni do seznamu uchazečů v pořadí, ve kterém 
byla doručena jeho žádost. 

• Věcná kontrola - ze strany poskytovatele služby bude ve výše uvedeném pořadí 
realizována bezplatná max. pětihodinová konzultace, jejímž výstupem bude potvrzení 
vhodnosti daného uchazeče pro poskytnutí služby a dále ze strany poskytovatele 
zpracována Nabídka poradenských služeb, která bude obsahovat rozsah služby 
v předpokládané struktuře, hodinovou dotaci služby a očekávané výstupy. 

• Podpis smlouvy – v případě kladného výsledku konzultace na základě akceptace 
Nabídky poradenských služeb dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby mezi 
poskytovatelem a příjemcem služby. 
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• Úhrada spoluúčasti příjemce – poskytovatelem služby bude vydána faktura ve výši 25 
% hodnoty služby v případě, že poskytnutá služba nepřesáhne 200 000 Kč bez DPH, 
pokud poskytovaná služba přesáhne tuto částku, výše spolufinancování se zvyšuje 
o částku převyšující 200 000 Kč + DPH. Tento postup respektuje maximální hodnotu 
poskytované dotace 150 000 Kč. Základem pro výpočet výše DPH bude celková cena 
poskytované služby (jde o dotaci k ceně). 

• Zveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv – provede poskytovatel služby. 
• Zápis veřejné podpory de minimis udělené příjemci do pěti pracovních dní po uzavření 

smlouvy provede poskytovatel služby.  
• Realizace poradenské služby.  
• Předávací protokol k výstupům projektu.  
• Příjemce doloží závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři do 30 dnů po 

ukončení projektu – formulář zašle poskytovatel služby.  
 

5. Žadatel musí splňovat ke dni podání žádosti tyto podmínky:  
• Je oprávněn k podnikání na území České republiky. 
• Je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. (1) 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.  
• Má sídlo nebo provozovnu na území Jihočeského kraje.  
• Je malý nebo střední podnik podle definic stanovených v příloze I Nařízení komise (ES) 

č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 nebo OSVČ. 
Faktory určující, zda podnik patří do skupiny MSP, jsou: 
1.      počet zaměstnanců a 
2.      roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
Kategorie podniku Počet zaměstnanců Obrat Bilanční suma 

Střední podnik < 250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR 

Malý podnik < 50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR 
Při majetkové účasti nebo držení hlasovacích práv nad 50 % v jiném podniku nebo 
jiným podnikem se tyto podniky pokládají za propojené a sčítají údaje za oba. 
Úplná metodika pro definování malých a středních podniků.  

• Na realizaci služeb uvedených v žádosti ani na jejich části nečerpal jinou veřejnou 
podporu. 

• Nemá žádné nedoplatky vůči poskytovateli služby, finančnímu úřadu, České správě 
sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.  

• Nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.  
• Nepodal návrh na povolení vyrovnání, ani vůči němu nebyl podán návrh na prohlášení 

konkursu na jeho majetek, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro 
nedostatek jeho majetku.  
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• Není v úpadku či v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen 
v insolvenčním řízení.  

• Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. Tento předpoklad musí splňovat 
i statutární orgán a každý člen statutárního orgánu Žadatele. 

• Nejsou o něm žádné informace o odsouzení v evidenci Rejstříku trestů právnických 
osob.  

• Nebyl na něj vydán inkasní příkaz po předchozím rozhodnutí Komise prohlašující, 
že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem.  

• Není podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 651/2014).  
• Nemá vyčerpán svůj limit pro veřejnou podporu de minimis. 

 
Předložením Žádosti o podporu potvrzuje žadatel splnění výše uvedených podmínek. 

 
 

6. Způsobilé výdaje 

Způsobilým výdajem jsou pouze výdaje na nákup Poradenské služby pro řízení procesů 
ve firmě s návazností na možnosti digitalizace.  

 
7. Ostatní ustanovení  

Na dotaci není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje poskytovatel služby.    
Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu podmínek programu.  

 

 


