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„Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16“.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
Plzeňské podnikatelské vouchery podporují inovační aktivity a posílení konkurence
podnikatelů na území města a Plzeňského kraje. Program Plzeňské podnikatelské
vouchery již proběhl ve dvou cyklech. V r. 2013 byl vyhlášen program založený na
spolupráci podniků a univerzit v Plzeňském kraji. Výplata podpory probíhala
především v r. 2014 a bylo vyplaceno 1,85 mil. Kč.
V r. 2015 byl vyhlášen druhý cyklus podnikatelských voucherů „Plzeňské
podnikatelské vouchery 2015-16“(Projekt), který měl za cíl zvýhodnit služby
výzkumných organizací pro podnikatele. Z rozpočtu města na r. 2016 byly na Projekt
schváleny 2 mil. Kč.
Pravidla Projektu jsou shrnuta v programu zveřejněném od 30. 6. 2015 do 1. 10. 2016.
Zprostředkujícím subjektem mezi městem a podnikateli byla městem 100 % vlastněná
společnost BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (BIC). Zásady vzájemné
spolupráce města a BIC byly nastaveny v Příkazní smlouvě uzavřené dne 19. 5. 2015.
BIC přijímala žádosti o dotaci od 1. 9. 2015. Následně je v souladu s programem
vyhodnotila a předala městu výsledný seznam žadatelů, jejichž žádosti splnily kritéria.
Celkem bylo přijato 24 žádostí, z nichž 19 vyhovělo podmínkám Projektu. 4 z těchto
19 žádostí nebyly pokryty z alokace a žadatelé byly vedeni jako náhradníci. 3 žadatelé
nesplnili podmínky Programu a 2 odstoupili ještě před schvalovacím procesem
v ZMP.
Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 642 ze dne 10. 12. 2015 byla schválena
dotace pro 15 žadatelů. Společnost WOODGEN TECH s.r.o. byla uspokojena jen
částečně. Krátce po schválení poskytnutí dotace v ZMP oznámila firma SandyStation
s.r.o., že dotaci čerpat nebude. Z uvolněných zdrojů byla schválena dotace již
zmiňované společnosti WOODGEN TECH s.r.o. do požadované výše.
Během měsíce prosince 2015 a ledna 2016 byly podepsány smlouvy o poskytnutí
dotace. Do 30 dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace předložili příjemci dotací
smlouvy o poskytnutí služeb s výzkumnými organizacemi.
Následovalo období realizace služeb, během kterého 2 příjemci sdělili, že nebudou
projekt realizovat. Jednalo se o firmu LC Tools s.r.o. a 4RAIL, a.s.. S oběma byla
uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s usnesením
ZMP č. 596 ze dne 10. 11. 2016.
Od července 2016 do konce listopadu 2016 byly přijímány žádosti o proplacení.
Celkem bylo vyplaceno 1 683 120 Kč.
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Rekapitulace:
Usn. ZMP č. 642 ze dne 10. 12. 2015 –
schváleny dotace ve výši 2 mil. Kč
SandyStation s.r.o. se vzdala dotace před
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Usn. ZMP č. 138 ze dne 14.4.2016
schválení dotace pro WOODGEN TECH
s.r.o.do požadované výše po uvolnění
zdrojů SandyStation s.r.o.
Usn. ZMP č. 596 ze dne 10. 11. 2016
ukončení smlouvy o poskytnutí dotace
s LC Tools s.r.o. a 4RAIL, a.s.
Vyplaceno

2 000 000 Kč
-52 500 Kč
+ 35 620 Kč
-300 000 Kč
1 683 120 Kč

Celkově byl projekt "Podnikatelské vouchery" úspěšný a podnikateli pozitivně přijatý.
Podpořil spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi
z Plzeňského kraje. Všem podpořeným firmám přinesla účast v Projektu i další
náměty na spolupráci s výzkumně-vývojovými institucemi. Všichni příjemci deklarují
efekty plynoucí ze služeb od výzkumné organizace, a to jak přímo měřitelné
ekonomické efekty, tak efekty nepřímé. Poskytovateli dotací byla především
Západočeská univerzita v Plzni, COMTES FHT a.s. a Výzkumný a zkušební ústav
Plzeň s.r.o.
Další cyklus "Podnikatelských voucherů" se rozběhne v r. 2018 a dále se počítá i s
rokem 2020.
V predikci rozpočtu je kalkulováno v obou letech s 2 mil. Kč.
Závěrečná zpráva vypracovaná BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným je
přílohou této Informativní zprávy.
Příloha:
1. Závěrečná zpráva BIC Plzeň, sro
2. Usn. RMP č. 68 ze dne 19. 1. 2017

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:

Ing. Pavel Kotas
20. 1. 2017

nám. primátora
Ing. Stehlíková, CTRL

Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v RMP:

Ing. Kuglerová, MBA

ředitelka EÚ MMP
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nepodléhá
dne: 19. 1. 2017

usn. č. 68

