Příloha Operačního manuálu OPPIK
D10_1_F _Dodatek
Číslo
k Rozhodnutí a
vydání/aktualizace:
Podmínkám
5/0

Platnost od:
22.11.2017

Č.j.: <cislo_jednaci_dodatku>

Dodatek č.: <dodatek_poradove_cislo>
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)
(dále jen „DODATEK“)
Název projektu
Registrační
číslo
projektu
(MS2014+):
Číslo a název prioritní osy OP PIK
Místo realizace projektu1
Název příjemce (jméno a příjmení u
fyzické osoby):
Sídlo příjemce:
IČ
Kč tj. 100 %
Kč tj. 100 %
Kč

ze strukturálních fondů*
Celkem
z toho de minimis maximálně**

* Maximální výše podpory z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prost ředky z
národního fondu (§44 odst. 2 písm. f) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů).
** Ostatních prostředků státního rozpočtu podle §44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších
předpisů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále poskytovatel) vystavuje tento DODATEK k Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Tento DODATEK je nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j.
<cislo_jednaci_rozhodnuti> ze dne <datum_podepsani_rozhodnuti>.
Změna znění Hlavy I, článku VI, odstavce 6. Text se nahrazuje následujícím textem:
nepodal žádost o platbu do dvou (2) měsíců ode dne ukončení projektu stanoveného v
Harmonogramu, pokud toto nepodání žádosti o platbu ve stanoveném termínu bylo
způsobeno z důvodů jiných než na straně poskytovatele dotace. V opačném případě
poskytovatel dotace neposoudí pozdní podání žádosti o platbu jako porušení Podmínek, za
které by ukládal sankci, jestliže bude žádost o platbu podána bez zbytečného odkladu poté,
co odpadnou důvody jejího nepodání v původním termínu. Poskytovatel dotace na základě
žádosti příjemce podané přes MS2014+ ve shora uvedené lhůtě může výše uvedenou lhůtu
prodloužit.
1

Příjemce je povinen zajistit si místo realizace projektu dle podmínek dané výzvy.
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Změna znění Hlavy I, článku VII, odstavce 5. Text nad tabulkou se nahrazuje následujícím
textem:
Poskytovatel dotace je oprávněn dotaci krátit (tj. nevyplatit dotaci nebo její část), pokud
příjemce dotace nepodal etapovou žádost o platbu do 60 dní ode dne předpokládaného
ukončení etapy projektu, pokud toto nepodání žádosti o platbu ve stanoveném termínu bylo
způsobeno z důvodů jiných než na straně poskytovatele dotace. V opačném případě
poskytovatel dotace neposoudí pozdní podání žádosti o platbu jako porušení Podmínek, za
které by ukládal sankci, jestliže bude žádost o platbu podána bez zbytečného odkladu poté,
co odpadnou důvody jejího nepodání v původním termínu.
Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané přes MS2014+ ve shora uvedené
lhůtě může výše uvedenou lhůtu prodloužit; v případě nesplnění výše uvedené lhůty bude
dotace vztahující se k dané etapě pokrácena následovně:
Změna znění Hlavy I, článku IX. Text se doplňuje o nový bod č. 14 ve znění:
Porušení čl. VI odst. 6 Hlavy I Podmínek a čl. VII, odst. 5 Hlavy I Podmínek není ve smyslu ust.
§ 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel neoprávněným použitím dle § 3 písm. e)
rozpočtových pravidel.
Změna znění Hlavy II, článku II, odstavce 8 na následující text:
Dotace na osobní náklady je poskytována na hrubé mzdy zaměstnanců na podpořených
pracovních místech a povinné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení, veřejné
zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti vynaložené nejdříve v den přijatelnosti
projektu. Příjemce dotace je povinen prokázat, že tyto osobní náklady se vztahují k odborným
pracovním místům vytvořeným v přímé souvislosti s realizací projektu (odbornými
zaměstnanci se rozumí profese, které korespondují se zaměřením projektu, resp. s
předmětem činnosti centra).
Na jedno podpořené pracovní místo lze poskytnout dotaci maximálně v délce 24 měsíců.
Pokud se pracovník nepodílí na realizaci projektu ze 100 %, je způsobilým výdajem poměrná
část mzdy odpovídající podílu pracovního času pracovníka prokazatelně odpracovaného na
projektu a jeho celkové pracovní doby.
V případě porušení podmínek uvedených v tomto odstavci bude poskytovatel dotace
oprávněn zkrátit způsobilé výdaje, a to následujícím způsobem:
1)
krácením všech způsobilých výdajů za pozici, u které nebylo prokázáno, že je
odborným pracovním místem vytvořeným v přímé souvislosti s realizací projektu
2)
krácením způsobilých výdajů nad 24 měsíců na danou pozici
3)
krácením způsobilých výdajů nad % odpovídající zapojení pracovníka do projektu
Změna znění Hlavy II, článku II, odstavce 9 na následující text:
Příjemce dotace je v rámci projektu povinen vytvořit počet nových pracovních míst takto:
Pro podpořenou aktivitu Tvorba nových IS/ICT řešení:
•
•
•

Malý podnik – minimálně 2 nová pracovní místa
Střední podnik – minimálně 3 nová pracovní místa
Velký podnik – minimálně 4 nová pracovní místa
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Změna znění Hlavy II, článku II, odstavce 10 na následující text:
Maximální počet podpořitelných pozic dle Hlavy II. článku II, odstavce 8 je dán počtem
vytvořených pracovních míst.
Vytvářením pracovních míst se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ)
na odborných místech přímo zaměstnaných v provozovně příjemce dotace v místě realizace
ve srovnání s průměrným počtem relevantních pozic za posledních 12 měsíců
předcházejících datu zahájení projektu taktéž v dané provozovně příjemce dotace, přičemž
součet změnových hodnot v relevantní i nerelevantní kategorii musí být vyšší nebo roven
počtu podpořených pozic dle Hlavy II. článku II, odstavce 8. Nová pracovní místa musí být
vytvořena přímo v místě realizace projektu. RPJ se přitom rozumí počet pracovníků
zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s
částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítává odpovídající zlomek
RPJ. Splnění této podmínky se dokládá pomocí tabulky RPJ, která je k dispozici na stránkách
Agentury:
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzbyvyzva-ii-aktivita-tvorba-novych-isict-reseni/
Nárůst je nutné splnit kdykoli v období od zahájení prací na projektu do tří let ode dne, kdy
došlo k zařazení poslední části povinné minimální investice dle Hlavy II, článku II, odstavce 14
do dlouhodobého majetku (ukončení realizace počáteční investice).
Příjemce dotace doloží vyplněnou tabulku RPJ (odkaz výše) nejpozději do 3 měsíců před výše
uvedeným termínem, aby bylo možné zjistit, zda bude nebo nebude splněn požadovaný
nárůst.
V případě vytvoření nižšího počtu pracovních míst, než byl počet podpořených pracovních
míst dle Hlavy II. článku II, odstavce 8, vyzve poskytovatel příjemce k vrácení dotace za
nezpůsobilá pracovní místa. V případě vrácení dotace na základě výzvy nedochází k porušení
rozpočtové kázně.
V případě, že je ve stanovené lhůtě vytvořen nižší počet pracovních míst, než byl nárokován
jako způsobilý výdaj a nedojde k vrácení poskytnuté dotace, jedná se o porušení rozpočtové
kázně a věc bude předána místně příslušnému finančnímu úřadu.
Změna znění Hlavy II, článku II, odstavce 13 na následující text:
Žadatel je povinen po dobu pěti (5) let (tří (3) let pro MSP) zachovat všechna pracovní místa,
na jejichž mzdy byla čerpána dotace a dále všechna místa, která byla znovu obsazena po
stávajících zaměstnancích převedených na projekt. Tato doba se počítá ode dne prvního
obsazení pracovního místa.
Porušení podmínky zachování pracovního místa po dobu pěti (5) let (tří (3) let pro MSP) bude
postiženo sankcí ve výši vyplacené dotace, za každé pracovní místo, u kterého tato podmínka
byla porušena.
Změna znění Hlavy II, článku II, odstavce 17 na následující text:
Porušení povinnosti dle Hlavy II., článku II., odst. (9), (14), (15) a (16) bude správcem daně
postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % z částky celkově proplacené
dotace.
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Změna znění Hlavy III, závěrečná část, článku II, odst. 4 na následující text:
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OPPIK – obecná část (dle č.j. MPO 25075/15/61100
a data platnosti 15.5.2018)
Změna znění Hlavy III, závěrečná část, článku II, odst. 5 na následující text:
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OPPIK – zvláštní část (dle č.j. MPO 26282/17/61200
a data platnosti 15.5.2018)
Ostatní části Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost zůstávají nezměněny.
Souhlas s DODATKEM
Podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce dotace přijímá tento DODATEK a zavazuje
se jej bezvýhradně splnit.
Návod k použití kvalifikovaného certifikátu (elektronického podpisu):
V poli CN musí být vyplněno jméno a příjmení podepisující osoby. Certifikát vydaný fyzické osobě (bez uvedení
organizace (O - organization), nebo vazby na organizaci (OU – organization unit)) může být použit k jednání za tuto FO,
nebo k jednání za PO, pokud lze ověřit, že je FO oprávněna jednat za danou PO (např. dle jednání za společnost
uvedeném v OR, dle naskenované notářsky či úředně doložené plné moci opatřené kvalifikovaným elektronickým
podpisem).
Certifikát, kde je uvedena vazba na organizaci nesmí být použit k jednání za organizaci jinou.
V případě, že je vyplněn pouze název organizace a není uvedeno IČ, je možné certifikát akceptovat, pokud název
společnosti nepřipouští zaměnitelnost s jiným subjektem (např. dle ARES neexistuje společnost ABC s.r.o a Abc s.r.o).

Příjemce dotace potvrzuje, že dokument je elektronicky podepsán osobou
oprávněnou jednat za příjemce dotace.
Název subjektu
IČ
Sídlo

<prijemce_dotace>
<ic>
<sidlo>

Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace nabývá účinnosti dnem podpisu Poskytovatele
dotace.
Řídící orgán
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

…………………….
poskytovatel dotace (jméno + pozice osoby oprávněné podepsat Dodatek)
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