DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí dotace z uvolněných dotačních zdrojů z Programu Plzeňské podnikatelské
vouchery 2015-16 ve výši 35 620 Kč společnosti WOODGEN.TECH s.r.o., jejíž žádost o
dotaci byla v 1. kole uspokojena pouze částečně.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením ZMP č. 642 ze dne 10. 12. 2015 byla schválena dotace z programu spolupráce
podniků a výzkumných organizací „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“ (dále
program) 15 firmám, které splnily požadavky stanovené programem. Čtrnácti z nich byla
dotace schválena v plné výši dle žádosti. Společnost WOODGEN.TECH s.r.o. se umístila na
15. místě a alokace zdrojů stačila pouze částečně pokrýt její požadavek na výši dotaci.
Z požadovaných 71 250 Kč jí bylo v 1 kole schváleno 35 630 Kč. Další 4 uchazeči splnili
požadavky stanovené programem, ale alokace již nestačila na pokrytí jejich žádosti – jsou
evidováni jako náhradníci.
Firma SandyStation s.r.o. se v lednu 2016 písemně vzdala možnosti přijmout dotaci ve výši
52 500 Kč. Částka 35 620 Kč z těchto prostředků bude přidělena společnosti
WOODGEN.TECH s.r.o. a dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace jí bude navýšena
celková schválená dotace na 71 250 Kč. Dotaci firma použije na Optimalizaci a zvýšení
energetické účinnosti Podtlakové sušárny biomasy.
Pravidla alokace uvolněných dotačních prostředků jsou stanovena v programu. Zdroje jsou
přidělované v pořadí, v jakém se uchazeči umístili.
Aktuální stav poskytování podpory z programu je následující: se všemi uchazeči, jejichž
žádostem bylo vyhověno, byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a v souladu
s ustanovením smlouvy o poskytnutí dotace již všichni předložili smlouvy o poskytování
odborných služeb. Očekává se, že již v průběhu měsíce dubna 2016 budou předloženy první
žádosti o proplacení dotace.
BIC Plzeň již předložila k proplacení faktury v celkové výši 254 100 Kč z celkových
rezervovaných 314 600 Kč.
Shrnutí:
Uvolněná výše alokace SandyStation s.r.o.
Požadovaná výše dotace společnosti WOODGEN.TECH s.r.o.

52 500 Kč
71 250 Kč

Výše dotace již schválená firmě WOODGEN.TECH s.r.o. v prvním „kole“ (uns. ZMP č. 642
ze dne 10.12.2015)
35 630 Kč
Nově přidělená dotace pro firmu WOODGEN.TECH s.r.o. z uvolněné alokace 35 620 Kč
Nepřidělené dotační prostředky
16 880 Kč
Zbylá suma podpory z programu 16 880 Kč zůstane neumístěná z důvodu její nízké výše,
která není pro uchazeče (náhradníky) zajímavá.
3. Předpokládaný cílový stav
Navýšení již schválené dotace firmě WOODGEN.TECH s.r.o. o 35 620 Kč na požadovanou
výši 71 250 Kč. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s touto firmou.

4. Navrhované varianty řešení
Dle návrhu usnesení
5. Doporučená varianta řešení
Dle návrhu usnesení
6. Finan ční nároky řešení a možnosti fina nčního krytí
Na finanční zajištění výplaty dotací a odměny pro zprostředkovatele je v rozpočtu KŘEÚ
v letech 2015 – 2016 vymezena částka 2 mil. Kč (16 880 Kč zůstane neumístěno) a
314 600 Kč včetně. DPH.
7. Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů
Dle návrhu usnesení
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usn. RMP č. 624 ze dne 4. 6. 2015
Usn. ZMP č. 283 ze dne 18. 6. 2015
Usn. RMP č. 1205 ze dne 19. 11. 2015
Usn. ZMP č. 642 ze dne 10. 12. 2015
Usn. RMP č. 202 ze dne 10. 3. 2016
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
Přílohy:
1. Usn. ZMP č. 642 ze dne 10. 12. 2015
2. Odstoupení od přijetí dotace firmy SandyStation s.r.o.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 000127/XXXX
4. Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji
„Plzeňské podnikatelské vouchery“
5. Usn. RMP č. 202 ze dne 10. 3. 2016
Originály žádostí o dotaci, smluv o poskytnutí dotace a smluv o poskytování odborných
služeb jsou z důvodu rozsáhlosti složky k dispozici u předkladatele

