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„Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“

Dotační projekt podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací nazvaný „Plzeňské
podnikatelské vouchery“ (dále jen Projekt) se v letech 2017/2018 uskutečnil již potřetí. Vždy byl
zaměřen na podporu inovační aktivity a posílení konkurenceschopnosti podnikatelů na území
města Plzně a plzeňské oblasti.
V r. 2013, kdy proběhl poprvé, se Projekt zaměřil na podporu spolupráce podnikatelů Plzeňského
kraje s univerzitami. Firmy uzavřely Smlouvy o poskytnutí služeb se Západočeskou univerzitou
v Plzni a s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Výplata podpory probíhala v r. 2014 a
bylo vyplaceno 1,85 mil. Kč z částky 2 mil. Kč alokované pro daný rok v rozpočtu města.
V r. 2015 byl vyhlášen druhý cyklus Projektu, který měl za cíl zvýhodnit služby výzkumných
organizací pro podnikatele z Plzeňského kraje. V rozpočtu města Plzně na r. 2016 byly
alokovány 2 mil. Kč a vyplacena byla částka1,68 mil. Kč.
Důvodem nevyplacení celého objemu schválených dotací bylo odstoupení některých žadatelů.
Projekt „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ tentokrát cílil na podporu spolupráce
podnikatelů s výzkumnými organizacemi v Plzeňské metropolitní oblasti.
Pravidla poskytování dotací v rámci Projektu jsou shrnuta do dokumentu Program podpory a
spolupráce podnikatelů a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Program
Projektu 2017- 2018 schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 218 ze dne 25. 5.
2017. Následně byl tento materiál zveřejněn na úřední desce města, na webových stránkách města
a stránkách BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným. Shodně, jako v případě dvou
předchozích kol, alokovalo město Plzeň ve svém rozpočtu na r. 2018 finanční prostředky ve výši
2 mil. Kč. Zprostředkujícím subjektem mezi městem a podnikateli byla společnost BIC Plzeň,
společnost s ručením omezeným (BIC). Zásady vzájemné spolupráce města a BIC byly nastaveny
v Příkazní smlouvě uzavřené dne 23. 3. 2017 a schválené Radou města Plzně usnesením č. 170 ze
dne 2. 3. 2017. Podle Příkazní smlouvy spolupracuje BIC při vytváření Programu, přijímá žádosti
o dotaci od žadatelů, vyhodnocuje žádosti, zpracovává výsledný seznam zájemců o dotaci, kteří
splnili, resp. nesplnili kritéria pro poskytnutí dotace. Dále předává městu žádosti o proplacení
dotací. Za tyto činnosti byla BIC vyplacena odměna v roce 2017 a 2018 celkem 290,4 tis. Kč vč.
DPH.

Od 1. 9. 2017 do 11. 10. 2017 bylo přijato celkem 18 žádostí, z nichž 16 vyhovělo dotačním
podmínkám vymezeným v Programu. Dvě žádosti nesplnily kritéria věcné a administrativní
kontroly vymezených v Programu:
1. Strojírna Vrága s.r.o. IČ 290085705. Poskytnutí dotace nebylo doporučeno z toho
důvodu, že firma čerpala jinou podporu na stejnou službu vedoucí k inovaci obráběcích
procesů. Nebyla tedy splněna podmínka Programu, že žadatel o dotaci na realizaci služeb
uvedených v žádosti o dotaci nečerpal ani nečerpá podporu de minimis ani jinou veřejnou
podporu.
2. Kovo Pešek s.r.o.., IČ: 29085705. Poskytnutí dotace nebylo doporučeno z důvodu
nesplnění podmínek administrativní i věcné kontroly. V žádosti chyběla příloha Přehled
dotací a příspěvků a darů poskytnutých městem Plzeň. Žadatel v části odůvodnění žádosti
nepopsal dostatečně, jaký produkt nebo proces plánuje inovovat. Ze žádosti nebylo
zřejmé, jak budou posíleny inovační aktivity firmy.
Svým usnesením č. 532 ze dne 14. 12. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Plzně poskytnutí
dotace 16 žadatelům v celkové výši 1 973 590 Kč a zamítlo poskytnutí dotace dvěma žadatelům.
Na schvalovací proces navazovalo podepisování Smluv o poskytnutí dotace (na přelomu r. 2017
a 2018). Do 30 dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace předložili příjemci dotací Smlouvy
o poskytnutí služeb s výzkumnými organizacemi. Poskytovateli služeb byly Západočeská
univerzita v Plzni, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, COMTES FHT a.s. a Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Žádosti o proplacení dotace byly přijímány od července 2018 do
konce října 2018 a jednou z podmínek vyplacení dotace bylo předložení dokladů o zaplacení
služby.
Žádost o proplacení dotace podalo 15 příjemců. Jeden z příjemců - společnost APPLYCON s.r.o.
žádost o proplacení nepodala, neboť službu nerealizovala z důvodu nedostatku volných
finančních prostředků.
Celkem bylo vyplaceno 1 793 590 Kč.
Ze závěrečných zpráv jednotlivých příjemců dotace lze mj. uvést, že
- 5 firem využilo služby vybraného týmu či pracovišť výzkumné organizace poprvé, 10
firem spolupracovalo s příslušným týmem již dříve,
- většinu firem Program podnítil ke spolupráci s daným řešitelským týmem,
- všechny zúčastněné firmy předpokládají další spolupráci s výzkumnými organizacemi,
- přímo měřitelné ekonomické efekty inovace očekává 13 firem,
- nepřímo vyčíslitelné další efekty pro konkurenceschopnost podniku deklaruje všech 15
příjemců,
- pro většinu příjemců splnil průběh spolupráce s výzkumnou organizací původní
očekávání,
- všichni příjemci považují Program za vhodnou formu podpory spolupráce podniků a
výzkumných organizací. Program je vesměs oceňován jako administrativně nenáročný a

jednoduchý a zároveň je považován za účinný a motivující nástroj spolupráce firem a
výzkumných organizací, který by měl být zachován.
Celkově byl tedy projekt „Plzeňské podnikatelské vouchery“ úspěšný a podnikateli pozitivně
přijatý. Podpořil spolupráci podnikatelských subjektů s výzkumnými organizacemi
v Plzeňské metropolitní oblasti. 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. Další cyklus „Plzeňských podnikatelských voucherů“ se pravděpodobně
rozběhne v letech 2019/2020. Pro rok 2020 je v rámci střednědobého výhledu rozpočtu opět
alokována částka 2 mil. Kč.
Přehledný soupis příjemců dotace spolu s údaji o její výši a datu vyplacení obsahuje přiložená
tabulka – příloha č. 1
Závěrečná zpráva vypracovaná BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným je přílohou č. 2 této
Informativní zprávy.
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