Informace ke způsobu vypořádání závěrečné žádosti o platbu v programu Aplikace
Žádosti o platbu v programu Aplikace jsou propláceny mírou podpory, která je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (dále jen „RoPD“) na jeho titulní straně. Jedná se o tzv. „směsný“ poměr, který je stanoven přílohou RoPD,
případně jeho dodatky, konkrétně pak přílohou Rozpočet.
Tato míra podpory vychází ze schváleného rozpočtu u žádosti o podporu, případně jejích změn a je stanovena:
- Poměrem výdajů mezi Průmyslovým výzkumem (dále jen „PV) a Experimentálním vývojem (dále jen „EV“),
resp. poměrem celkových výdajů v PV k celkovým způsobilým výdajům.
- V případě „konsorciálních“ projektů, pak navíc poměrem PV a EV jednotlivých členů konsorcia (tj. poměrem
mezi žadatelem o podporu a partnerem/partnery s finančním příspěvkem), bonifikací za účinnou spolupráci1
a od IV. Výzvy programu Aplikace i kódem intervence 0632.
V závěrečné žádosti o platbu pak dochází k vypořádání vykazovaných výdajů za celý projekt dle jednotlivých měr
podpory uvedených v rozpočtu, který je přílohou RoPD, případně jeho Dodatků, a to s ohledem na jednotlivé
rozpočtové položky a s ohledem na velikost podniku žadatele o podporu a členů konsorcia.
V závěrečné žádosti o platbu se tak ověřuje u žadatele o podporu a partnera/ů s finančním příspěvkem:
1. Dodržení max. výše plánovaných výdajů v jednotlivých rozpočtových položkách.
2. Dodržení vnitřního limitu programu3 vztahujícího se k rozpočtovým položkám Ostatní režie – PV a Ostatní režie
– EV.
3. Splnění definice účinné spolupráce / kódu intervence 063.
4. Dodržení poměrů mezi PV/EV u jednotlivých členů konsorcia.
5. Dodržení schváleného podílu PV k celkovým způsobilým výdajům.
Případná zjištění jsou pak vypořádána v závěrečné žádosti o platbu formou ponížení vykazovaných způsobilých výdajů,
je-li jich dostatek, v opačném případě jsou pak zjištění vypořádána prostřednictvím oznámení nesrovnalosti k vrácení
části dotace proplacené v předchozích etapách.
Před podáním nejen závěrečné žádosti o platbu žadatelům o podporu doporučujeme:
1. Ověřit si za jednotlivé subjekty dodržení vnitřního limitu programu k rozpočtovým položkám Ostatní režie – PV
a Ostatní režie – EV.
2. Ověřit si splnění definice účinné spolupráce, od IV. Výzvy i kódu oblasti intervence 063, je-li pro projekt
relevantní.
- Zde apelujeme na průběžné sledovaní vynakládaných výdajů u jednotlivých členů konsorcia a
dodržování definice účinné spolupráce, případně kódu intervence 063 a současně upozorňujeme, že
za případné nesplnění definice účinné spolupráce je vždy odpovědný žadatel o podporu, a to i za
předpokladu, že nesplnění je způsobeno partnerem s finančním příspěvkem.
3. Ověřit si výši dotace za celý projekt dle jednotlivých měr podpory a dle RoPD.
- Zde doporučujeme porovnat dva údaje, tj. výši dotace dle jednotlivých měr podpory (reálné výdaje
vynásobené příslušnou mírou podpory u rozpočtových položek žadatele o podporu a členů konsorcia)
a výši dotace dle RoPD (reálné výdaje vynásobené mírou podpory uvedené v žádosti o podporu
v ISKP14+). Pokud výše dotace dle RoPD bude vyšší než dotace dle jednotlivých měr podpory, dojde
ke krácení, jelikož žadateli může být proplacena max. dotace dle jednotlivých měr podpory.
Ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 se musí jednat o účinnou spolupráci 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním
podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody
o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů, nebo 2.) mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a
šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu. V případě
splnění definice účinné spolupráce a všech požadovaných parametrů (tj. max. 70 % ZV na jeden subjekt, pokud se jedná o konsorcium, kde je
alespoň jeden subjekt MSP, nebo min. 10 % ZV nese organizace pro výzkum a šíření znalostí) může být uplatněn bonus 15 % nebo 10 % k mírám
podpory jednotlivých účastníků za účinnou spolupráci.
2 Projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30 % účasti MSP na celkových
způsobilých výdajích projektu (je akceptovatelný podíl 20 % MSP při současném minimálním podílu 10 % VO).
3 Maximální výše těchto způsobilých výdajů se řídí článkem č. 68 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013
a tato režie činí max. 15 % z položky č. 2 Mzdy a pojistné. Pro Výzvy IV. a další platí: V případě etapového projektu musí výše nákladů každé etapy
v rámci položky Ostatní režie odpovídat maximálně 15 % objemu rozpočtové položky Mzdy a pojistné čerpané v dané etapě.
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4. Ověřit si dodržení schváleného podílu výdajů na PV k celkovým způsobilým výdajům.
- Zde doporučujeme reálné výdaje vyplnit do přílohy Rozpočet a ověřit si, zda nedochází rozdělením
výdajů mezi PV a EV k překročení schváleného podílu na PV k celkovým způsobilým výdajům.
Agentura pro podnikání a inovace upozorňuje, že průběžným sledováním rozpočtu je možné eliminovat ponížení
vykazovaných výdajů, případně vrácení schválených výdajů z důvodu nedodržení tzv. „směsného“ poměru.
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