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POKYNY K VYPLNĚNÍ VEŘEJNÉ PODPORY U 39. VÝZVY 

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III 

Operační program Praha – pól růstu ČR 

 

Pro řádné zpracování žádosti o podporu v rámci 39. výzvy v systému IS KP14+ zpracoval Řídicí orgán 

stručný návod k vyplnění veřejné podpory na žádosti o podporu. 

 

Záložka Projekt 

Na záložce Projekt zaškrtněte pole Veřejná podpora. Tímto krokem se zpřístupní obrazovka Veřejná 

podpora pro editaci. 

 

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu technického omezení systému v rámci nastavení podmínek 

veřejné podpory ve 39. výzvě, není možné po tomto kroku ze strany žadatele upravit výši 

spolufinancování na záložce Rozpad financí v žádosti o podporu v IS KP14+. 

Výše spolufinancování bude zadána systémem MS2014+ vyplněna automaticky ve výši 50%. Řídicí 

orgán nemá možnost před podáním žádosti o podporu toto pole opravit. Správnou výši 

spolufinancování v návaznosti na typ žadatele a zvolený režim podpory uveďte do kapitoly 

7.2. Zdroje financování rozpočtu projektu předkládané studie proveditelnosti, stejnou výši uveďte i 

na záložce Investice a zdroje v rámci zpracovávaného modulu CBA. Po podání žádosti o podporu 

v rámci kontroly ex-ante před podpisem smlouvy bude následně ze strany Řídicího orgánu opravena 

výše spolufinancování na reálnou hodnotu. 
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Záložka Veřejná podpora 

Na záložce Veřejná podpora vyberte z číselníku relevantní režimy podpory a jejich kombinace1. V 

rámci této výzvy jsou připuštěny následující režimy podpory: 

• Režim podpory nezakládající veřejnou podporu – podpora neziskových zprostředkovatelů v 

oblasti inovací dle bodu 2.1.2 Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací (2014/C 198/01) – v IS KP14+ uvedeno jako Mimo režim veřejné podpory, viz níže 

• Režim veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem bez nutnosti notifikace na investiční 

podporu výzkumné infrastruktury dle čl. 26 Nařízení Komise č (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 

slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, 26. 6. 2014, s. 1–78 (dále také jen "GBER") – v IS KP14+ 

uvedeno jako Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) 

• Režim podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 

352, 24. 12. 2013, s. 1–8 (dále také jen "de minimis") – v IS KP14+ uvedeno jako Podpora de 

minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013) 

 

 

                                                           
1 V návaznosti na typ organizace žadatele a na plánované aktivity projektu (A či kombinace A a B, viz text 39. 
výzvy, kapitola 4 Věcné zaměření výzvy) je možné zvolit několik kombinací režimů podpory. Zároveň 
upozorňujeme žadatele, že kombinace GBER a neziskovýého zprostředkovatele v oblasti inovací není věcně 
možná. 
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Režim GBER vyberte pouze v případě, že v rámci projektu budou realizovány investice do výzkumné 

infrastruktury. Zároveň u GBERu vyberte kategorii a podkategorii podpory, viz obrázek níže. 

 

Ostatní údaje není třeba vyplňovat. 

 

Záložka Rozpočet jednotkový 

Na záložce Rozpočet jednotkový vyberte u každé jednotlivé položky v poli Podpora de minimis, zda 

spadá do podpory de minimis. Dále v poli Kombinace veřejné podpory vyberte z číselníku režim 

podpory, v rámci které budete čerpat konkrétní položku. 
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Je tedy nutné vybírat pouze z těchto záznamů: 

Kombinace veřejné podpory Míra (v %) Režim podpory Kategorie 

DE MINIMIS   
Podpora de minimis (Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013) 

  

Mimo režim veřejné podpory   Mimo režim veřejné podpory   

Obecné nařízení o blokových 
výjimkách (Nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014), Podpora 
výzkumu, vývoje a inovací 

50 
Obecné nařízení o blokových 
výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014) 

Podpora 
výzkumu, 
vývoje a 
inovací 

 

V případě výběru jiného záznamu, se pak zobrazí chybová hláška při rozpadu financování, např. 

v tomto znění: 
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Bližší informace o pravidlech a podmínkách jednotlivých režimů podpory naleznete v příloze č. 3 

výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. 

 

V případě nejasností týkající se vhodného režimu podpory nás neváhejte kontaktovat na: 

Mgr. Vít Čaban, email: vit.caban@praha.eu, tel. 236 003 922, 

Ing. Michala Kudrličková, email: michala.kudrlickova@praha.eu, tel. 236 003 928, 

Ing. Vendula Tylová, email: vendula.tylova@praha.eu, tel. 236 003 918. 

 

V případě technických problémů se systémem IS KP14+ se prosím obraťte na technickou podporu na 

adrese iskp.opppr@praha.eu. 
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