DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Schválení aktualizovaného Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací
v Plzeňské aglomeraci – Plzeňské podnikatelské vouchery (dále jen Program) a Výzvy č.
2021.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Program specifikuje hlavní zásady pro poskytování podpory z programu Plzeňské
podnikatelské vouchery. Výzva je samostatnou přílohou Programu, udává výši alokace
finančních prostředků, časový harmonogram a pravidla přidělování bodů jednotlivým
žádostem. Dotační program Plzeňské podnikatelské vouchery si klade za cíl posílit inovační
aktivity firem v Plzeňské aglomeraci a přispět k jejich konkurenceschopnosti.
Dotační program Plzeňské podnikatelské vouchery byl poprvé uskutečněn v letech 2013/2014
jako dvouletý. Počínaje rokem 2019 je vyhlašován každoročně. V roce 2019 byla upravena
pravidla pro poskytování podpory a schválena usnesením č. 178 ZMP ze dne 13. 5. 2019.
V cyklu vyhlášeném na rok 2020 byla již schvalována pouze příloha-Výzva č. 2020. Výzva č.
2020 měla alokaci 1 mil. Kč a v současné době je ve fázi realizace služeb.
V letošním roce 2021 dojde k vyhlášení Výzvy č. 2021. Současně dochází k některým
úpravám v dokumentu Program.
Změny se týkají:
-

-

-

přeměny názvu Plzeňské metropolitní oblasti na Plzeňskou aglomeraci,
v čl. 1 Základní ustanovení a pojmy: rozšíření možných poskytovatelů služeb na
výzkumné organizace v celé ČR (dříve jen výzkumné organizace (VO) v Plzeňské
metropolitní oblasti; nicméně VO v Plzeňské aglomeraci budou bodově zvýhodněny),
v čl. 1 Základní ustanovení a pojmy: odstranění principu „multioborovosti“,
multioborové služby budou i nadále akceptovány, nebudou však finančně zvýhodněny,
v čl. 4 Podporované aktivity: využití subdodavatelů nově program nepřipouští,
v čl. 6 Výše dotace: změna výše dotace na nejvýše 150 tis. Kč z původních 120 tis.
Kč,
v čl. 7 Předkládání žádosti o dotaci: rozšíření o možnost podat žádost datovou
schránkou,
v čl. 10 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: nově bude možné zahájit realizaci
služby již po podání Žádosti o dotaci, jak je běžné u dotací ze strukturálních fondů.
Dosud bylo možné zahájit poskytování služeb až v okamžiku kdy je podepsaná
smlouva s poskytovatelem dotace (tj. nejdříve v lednu 2022, Žádost o dotace budou
uchazeči podávat již v 9/2021),
v čl. 12 Proplacení dotace: potvrzení o provedení platby za službu může mít podobu
výpisu z bankovního účtu prokazujícím úhradu faktury.

Ve Výzvě č. 2021 je navýšen objem dotačních prostředků na 2 mil. Kč.
Podmínky specifické pouze pro konkrétní Výzvu č. 2021, tj. výše alokace, bodový systém a
časový harmonogram je uveden v příloze Programu - Výzva č. 2021 (Příloha č. 2
podkladových materiálů). Po schválení Výzvy č. 2021 v Zastupitelstvu města Plzně, bude
zveřejněna na úřední desce. Spolu s ní bude zveřejněn Program.
Žadatel o dotaci z Plzeňských podnikatelských voucherů (PPV) musí mít mj. sídlo nebo
provozovnu na území Plzeňské aglomerace. Do Plzeňské aglomerace spadá celkem 108 obcí,

což je 22 % obcí Plzeňského kraje. Zatímco svým územním rozsahem není v rámci kraje
aglomerace výrazná, populačně tvoří více než polovinu obyvatel. Podporován je pouze nákup
služeb od výzkumných organizací (VO), jež jsou uvedeny v seznamu výzkumných organizací
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Firma, která bude mít zájem zapojit se do PPV, 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 (dále
BIC). Odměna pro BIC za součinnost při realizaci programu je vymezena v Příkazní smlouvě
uzavřené dne 8. 4. 2019 a schválené usnesením č. 267 RMP ze dne 25. 3. 2019.
Odměna činí 175 tis. Kč bez DPH. Výplata odměny bude prováděna postupně a bude vázána
na zajištění činností dle Příkazní smlouvy.
BIC Plzeň kontroluje podané žádosti, zda splňují podmínky přidělení dotace, provede věcnou
a administrativní kontrolu. Pokud alokace prostředků pokryje požadavky všech žadatelů,
jejichž žádosti o dotaci splní podmínky, doporučí všechny tyto žadatele.
Pokud alokace prostředků nepokryje požadavky všech žadatelů, jejichž žádosti o dotaci splní
podmínky programu a požadavky administrativní a věcné kontroly, budou jednotlivým
žádostem přiděleny body dle bodovacích kritérií stanovených ve Výzvě 2021.
Následně se bude postupovat od žadatelů o dotaci, jejichž žádosti o dotaci získaly nejvíce
bodů, k méně obodovaným žádostem, dokud požadované dotace budou kryty alokací. Ve
speciálním případě shodného bodového hodnocení žadatelů o dotaci, budou upřednostněny
žádosti dříve podané.
BIC předloží poskytovateli seznam předložených a ohodnocených žádostí včetně doporučení
žádostí, které splnily podmínky Programu, k poskytnutí dotace. Část žádostí, která splnila
podmínky dotace, ale nebyla pokryta alokací prostředků, bude nadále sledována jako náhradní
žádosti.
Po schválení poskytnutí dotace vybraným žadatelům o podporu v ZMP bude s těmito subjekty
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Žadatelé, kteří nesplní některý z požadavků Programu
a kterým dotace nebude poskytnuta, bud- ou o této skutečnosti písemně informování včetně
odůvodnění.
Po dokončení a zaplacení služby předloží příjemce dotace žádost o proplacení dotace.
Přílohou žádosti o proplacení dotace bude mj. doklad o zaplacení služby a závěrečná zpráva.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Plzně vybraným podnikatelským subjektům na
území Plzeňské metropolitní oblasti na služby od VO.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Dle návrhu usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navrhovaná varianta je jediná.
6. Finanční nároky ře š e ní a možnos ti finančního
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)

krytí

(vče tně

vš e ch

Předpokládaná částka na výplatu podpory ve výši 2 mil. Kč je zajištěna v rámci objemu
schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Kanceláře ředitele ekonomického úřadu
(KŘEÚ) na rok 2022 (1,5 mil. Kč) a blokací ve Fondu rezerv a rozvoje MP (0,5 mil. Kč).

Blokace ve FRR je předmětem připravovaného rozpočtového opatření na jednání ZMP dne
10. 5. 2021, kde zdrojem krytí je schválený rozpočet KŘEÚ na rok 2021. Jedná se o
prostředky nad rámec potřeby výplaty podnikatelských voucherů z Výzvy 2020 s alokací
1 mil. Kč.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní odpově dný c h pracov n ík ů
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis í
usn. ZMP č. 178 ze dne 13. 5. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=96470
usn. RMPč. 267 ze dne 25. 3. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=95702
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10.
1.
2.
3.

Přílo hy
Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci
Výzva č. 2021
Příkazní smlouva mezi MP a BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným.

