DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji „Plzeňské
podnikatelské vouchery 2015-16“. Schválení projektu jako takového, pravidel pro poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu města a alokace částky 2 mil. Kč z rozpočtu města v r. 2016.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Projekt „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ si klade za cíl posílit inovační aktivity
firem v Plzeňském kraji a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti (dále projekt). Podpora
tohoto projektu přísluší podnikatelským subjektům, které mají sídlo či provozovnu
v Plzeňském kraji a současně navážou spolupráci s výzkumnými organizacemi, jež jsou
v seznamu na webových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace a mají sídlo
v Plzeňském kraji (VO).
Podnikatelské subjekty mohou dosáhnout na podporu z rozpočtu města Plzeň při splnění
podmínek vymezených v Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací
v Plzeňském kraji „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ (program), který vymezuje
pravidla pro poskytnutí podpory.
Firma, která bude mít zájem zapojit se do projektu, osloví VO, získá nabídku poskytnutí
služby a následně předloží Žádost o poskytnutí dotace zprostředkujícímu subjektu, kterým je
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným – město vlastní 100 % podíl v této společnosti.
BIC Plzeň posoudí žádosti, zda splňují podmínky věcné a administrativní kontroly, stanovené
v programu, vyhodnotí žádosti a předloží doporučené popř. náhradní žádosti ke schválení
poskytnutí podpory vybraným podnikatelským subjektům v orgánech města Plzně.
Odměna pro BIC Plzeň je stanovena v Příkazní smlouvě a činí 260 tis. Kč bez DPH. Výplata
odměny bude prováděna postupně a bude vázána na zajištění činností dle Příkazní smlouvy.
Po schválení žádostí o dotaci v ZMP bude s příjemci uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace poté uzavře s VO Smlouvu o poskytnutí služby a proběhne realizace služby.
Po dokončení a zaplacení služby předloží příjemce dotace Žádost o proplacení dotace.
Přílohou Žádosti o proplacení dotace bude doklad o zaplacení služby a Závěrečná zpráva.
Projekt na podobné bázi již úspěšně proběhl v letech 2013 – 2014. Byl založen na spolupráci
podnikatelských subjektů a univerzit v Plzeňském kraji, konkrétně se Západočeskou
univerzitou a Lékařskou fakultou univerzity Karlovy. Finanční prostředky alokované na
výplatu podpory činily rovněž 2 mil. Kč. Vyplaceno bylo 1,85mil. Kč. Z 15 vybraných firem
jedna dotaci nečerpala.
Ve Finanční komisi RMP projednáno dne 25. 5. 2015.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytování finanční podpory podnikatelským subjektům na území Plzeňského kraje na
realizaci inovačních procesů – nového produktu (výrobku, technologie, služby) z rozpočtu
města Plzně.
4. Navrhované varianty řešení
Dle návrhu usnesení
5. Doporučená varianta řešení
Dle návrhu usnesení

6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Na výplatu podpory bude v rozpočtu KŘEÚ na r. 2016 vymezena částka 2 mil. Kč.
Na odměnu pro zprostředkovatele je v rozpočtu KŘEÚ v roce 2015 připraveno 140 tis. Kč
bez DPH a v r. 2016 budou výdaje na odměnu pro BIC Plzeň ve výši 120 tis. Kč bez DPH.
Celkem 2 314,6 Kč včetně DPH.
7. Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů
Předložit k projednání do ZMP, dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usn. RMP č. 513 ze dne 30. 4. 2015
Usn. ZMP č. 624 ze dne 4. 6. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
Přílohy:
1. Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji
„Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ (Smlouva o poskytnutí dotace je
součástí).
2. Příkazní smlouva mezi MP a BIC Plzeň sro.
3. Usn. RMP č. 513 ze dne 30. 4. 2015
4. Časový harmonogram
5. Usn. RMP č. 624 ze dne 4. 6. 2015

