Statutární město Plzeň jako nositel
ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti
vyhlašuje
37. výzvu k předkládání projektových záměrů

SLUŽBY INFRASTRUKTURY
INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Vazba na výzvu ŘO OP PIK:
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury pro
integrované územní investice (ITI) Plzeň
(I. ITI Plzeň 01_17_144, 01_17_145, 01_17_201, 01_17_202,
01_17_203, 01_17_204)

Hlavním cílem programu a Výzvy je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity
společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým
sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity
povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako
zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

1. Identifikace výzvy
Prioritní osa

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Investiční priorita

Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1301/2013

Specifický cíl

SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“

Číslo výzvy

I. ITI Plzeň: 01_17_144, 01_17_145, 01_17_201, 01_17_202, 01_17_203,
01_17_204

Typ podporovaných operací/
projektů

Integrovaný projekt

Druh výzvy

Kolová

Model hodnocení

Jednokolový

2. Časové nastavení

ŘO

Datum vyhlášení výzvy na webových stránkách

29. červen 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

01. srpen 2018

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. března 2022

Datum zahájení příjmu Záměru žádostí o podporu

28. ledna 2019, 08:00

Datum ukončení příjmu Záměru žádostí o podporu

28. února 2019, 23:59

ITI

3. Podmínky realizace
V rámci projektového záměru a projektové žádosti musí být splněny podmínky stanovené Řídícím orgánem
(MPO) a zároveň podmínky stanovené Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Podmínky pro žadatele stanovené Řídícím orgánem (MPO)
Text I. výzvy programu podpory Služby infrastruktury – ITI (Plzeň)1:


Výzva SI ITI PLZEŇ

Specifické přílohy:


Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce zvláštní část



Příloha č. 2 - Vymezení způsobilých výdajů



Příloha č. 3 - Kategorie CZ-NACE



Příloha č. 4 - MH a VK



Příloha č. 5 - Osnova podnikatelského záměru



Příloha č. 6a - Vzor Rozhodnutí o poskytnutí podpory VP bcd



Příloha č. 6b - Vzor Rozhodnutí o poskytnutí podpory NVP bcd



Příloha č. 7 - Podkladový materiál pro implementaci RIS3 v OP PIK



Příloha č. 8 - Seznam obcí



Příloha č. 9 - Metodika odpočtu příjmů



Příloha č. 10 - Seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti dle Rady EU platný k 8.5

1

Detailní informace o výzvě Řídícího orgánu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvyop-pik-2018/sluzby-infrastruktury---iti-plzen---i--vyzva--238669/
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Podmínky pro žadatele stanovené Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti
Podmínky plnění výše indikátorů na projekt
Indikátory
23000 Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur

Cílový stav
1

23200 Počet podniků využívajících podpůrné služby inovačních infrastruktur *

10

MJ
infrastruktury
podniky

* žadatel v projektovém záměru se zaváže nejpozději ke dni 31. 12. 2022 uzavřít alespoň 10 smluv o spolupráci nebo smlouvy nájemní
(případně i formou „smlouvy o smlouvě budoucí“).

4. Ostatní ustanovení






Projekt musí být zároveň v souladu se Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti: http://itiplzen.cz/dokumenty/strategie/
Přípustné místo dopadu realizace je vymezené územím ITI plzeňské metropolitní oblasti: http://iti-plzen.cz/zakladniinformace/vymezene-uzemi/
Místo realizace projektu je Evropská unie.
Proces hodnocení předkládaného projektového záměru je specifikován na internetové adrese Nositele ITI: http://itiplzen.cz/pro-zadatele/jak-postupovat/
Nositel IN má možnost prostřednictvím Řídicího výboru potvrdit projektovým záměrům soulad se strategií i do výše
více než 100% rezervace alokace daného IN i nad rámec alokace příslušné výzvy, když danou možnost před
vyhlášením výzvy nositele IN projednal s Řídícím orgánem OP PIK.

Možnost změny výzvy




U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v
oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být
změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních
předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich
postavení.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách ITI plzeňské metropolitní oblasti (http://www.iti-plzen.cz).

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny
právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

zrušit výzvu,

změnit definici oprávněného žadatele,

snížit alokaci na výzvu,

posun nejzazšího data pro ukončení fyzické

změnit maximální a minimální výši celkových
realizace operace na dřívější datum,
způsobilých výdajů projektu,

posun data ukončení příjmu žádostí o podporu

změnit míru podpory,
na dřívější datum,

změnit věcné zaměření výzvy2

měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Ostatní ustanovení
Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora
poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory
rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a
operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

5. Kontaktní informace

2

Nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní
oblasti

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské
metropolitní oblasti

Nositel
ITI
poskytuje
konzultace
ohledně
souladu/nesouladu projektových záměrů žadatelů se
Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti

Zprostředkující subjekt ITI poskytuje konzultace k
výzvám ŘO, ke kritériím hodnocení a podávání žádostí
o dotaci.

Ing. Martin Babuška, MBA
E: babuska@plzen.eu

Mgr. Ing. Veronika Eretová
E: eretovav@plzen.eu

Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.
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