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Projekt CzechAccelerator 2011-2014 

Program podpory Poradenství 

CzechInvest vyhlašuje dne 27. 6. 2012 
4. výzvu k ú časti v projektu 

CzechAccelerator 2011 – 2014 
 

Zájemce se může přihlásit k pobytu v následujících destinacích:  

USA na západním nebo východním pob řeží, Singapuru, Izraeli a Švýcarsku .  

Svoji preferenci označí v přihlášce a zároveň uvede termín, ve kterém by se chtěl 
pobytu ve vybrané destinaci zúčastnit. 

Jednotlivé destinace jsou zam ěřeny prioritn ě na: 

USA západní pob řeží ICT, life sciences a nanotechnologie,  
USA východní pob řeží biotechnologie, life science, zdravotnická technika  a 

čisté technologie, 
Singapur  ICT, biotechnologie a  life science,  
Izrael  ICT, biotechnologie, life science a čisté technologie,   
Švýcarsko  biotechnologie, life science, čisté technologie a 

přesné strojírenství 

Termín ú časti 

• Jeden pobyt v trvání 3 – 6 m ěsíců v období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013. 
Žadatel v přihlášce specifikuje termín pobytu, tzn., uvede datum nástupu (mezi 

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), programu podpory Poradentství prioritní 
osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“. Projekt navazuje na úspěšnou pilotní část, 
která proběhla v období duben 2010 až březen 2011 v Silicon Valley, USA 

Cílem projektu je pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj 
manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj 
inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Součástí 
poskytovaného poradenství je podpora v procesu získávání financování formou 
business angels či rizikového kapitálu, snadný přístup k potenciálním strategickým 
partnerům, špičkovým poradcům či účast na networkingových akcí a seminářích s 
investory. 
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Projekt CzechAccelerator 2011-2014 

Program podpory Poradenství 

1. 1. 2013 a 1. 4. 2013) a předpokládané datum ukončení (nejpozději 30. 06. 
2013)  

nebo 

• Dva pobyty b ěhem 6 m ěsíců v období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 . Žadatel 
v přihlášce specifikuje celkem 2 termíny pobytu, z nichž nesmí ani jeden být 
kratší než 1 měsíc a mezi jednotlivými pobyty musí být minimálně 1 měsíc 
přerušení. Celková délka obou pobytů dohromady musí být alespoň 4 měsíce .  

Termíny ú časti uvedené v p řihlášce nejsou pro agenturu CzechInvest závazné. 
Agentura CzechInvest si vyhrazuje právo zm ěnit po dohod ě s účastníkem 
projektu termín za čátku a konce pobytu v destinaci, nebo zkrátit celko vou dobu 
pobytu.  

V případě shodného hodnocení bude agentura CzechInvest prefe rovat 
účastníka, který zvolil delší dobu pobytu v destinaci .  

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 umož ňuje opakovanou ú čast. Účastníci, 
kteří se již projektu zú častnili, se mohou p řihlásit znovu po spln ění všech 
podmínek, ovšem nemohou se p řihlásit k pobytu do destinace, kde pobyt již 
absolvovali.  

 

Podmínky ú časti 

• Žadatel musí být podnikatelský subjekt se sídlem či provozovnou v České 
republice splňující definici malého a st ředního podniku  uvedenou v příloze I 
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, a to podnikající fyzická nebo podnikající 
právnická osoba  

• Žadatel musí být vlastník jasn ě definovaného, existujícího (p řípadně 
rozpracovaného) technologického produktu (výrobku n ebo služby), který je 
minimáln ě z 51% v jeho vlastnictví  

• Žadatel musí mít vlastní manažerský a produktově-vývojový tým, který plně nebo 
minimálně z 51 % času působí v České republice  

• Žadatel dále musí splňovat následující podmínky:  

- mít vysoký potenciál k úspěšné komercializaci produktu 
- mít vysoký zájem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy 
- mít vysoký růstový potenciál v budoucnu 
- být zaměřený na rozvoj nových a inovativních technologických řešení  

• Žadatel musí také spl ňovat tato kritéria: 
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Projekt CzechAccelerator 2011-2014 

Program podpory Poradenství 

- Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu 
podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován 
projekt.  

- Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně 
z příjmů na finančním úřadě podle podle §125, odst. (1) zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.  

- Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči 
vybraným institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní 
nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní 
fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR 
pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční 
fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou 
nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané 
nedoplatky.  

- Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových 
nároků jeho zaměstnanců.  

- Má tyto právní formy: 101 fyzická osoba (dále „FO“) podnikající dle 
Živnostenského zákona (dále „ŽZ“), nezapsaná v Obchodním rejstříku 
(dále „OR“), 102 FO podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, 105 FO podnikající 
dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství nezapsaná v OR, 106 
FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství zapsaná 
v OR, 111 v.o.s., 112 s.r.o, 113 k.s., 121 a.s., 205 Družstvo, 231 Výrobní 
družstvo, 232 Spotřební družstvo, 234 Jiné družstvo, 241 Družstevní 
podnik (s 1 zakladatelem), 421 Zahraniční osoba, 501 Odštěpný závod, 
nebo jiná organizační složka zapisující se do OR, 932 Evropská společnost 
a 933 Evropská družstevní společnost. 

- Projekt účastníka nesmí spadat do odvětví prvovýroby zemědělských 
produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A01 a A03) a dalších sektorů 
vyloučených dle NK 1998/2006.  

• Žadatelem dále nem ůže být subjekt, pokud ke dni podání žádosti: 

- Dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil 
konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku.  

- Bylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon.  

- Soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo 
nařídil exekuci jeho majetku.  

- Je v likvidaci.  
- Je podnikem v obtížích (Nařízení Komise (ES) č. 800/2008).  
- Nemá uhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že 
podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 



     

   

 

 

 

Stránka 4 z 7 
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- Je příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle čl. 35 Nařízení 
Komise (ES) č. 800/2008, poskytnuté méně než 3 roky před datem podání 
žádosti o podporu. 

Vzhledem k realizaci projektu CzechAccelerator 2011  – 2014 
v  OPPI, musí být výsledky činností podpo řeného projektu 
Účastníka realizovány v ČR mimo Prahu!!! 

 

Uzávěrka p říjmu p řihlášek: 14. 9. 2012 

 
Hodnocení a výb ěr přihlášených 

Všechny žádosti doručené v termínu, splňující formální náležitosti a podmínky 
výzvy k účasti, jsou hodnoceny hodnotitelskou komisí, kde Žadatel bude 
prezentovat sv ůj podnikatelský zám ěr a produkt. Komise bude hodnotit 
potenciál ke komer čnímu využití, atraktivitu produktu z hlediska konco vého 
zákazníka, potenciál produktu pro technologického p artnera, zp ůsob 
uvedení produktu na trh, kvalita pracovního týmu Ža datele či relevantnost 
využití v akcelerátoru, a dále  

� Praktické uplatnění produktu na trhu (kvalita, praktická využitelnost). 
� Technologická vyspělost, atraktivita a inovativnost produktu (inovační 

hledisko, potenciál k budoucímu rozvoji). 
� Realizovatelnost produktu (možnosti zpracování v sériové výrobě). 
� Výjimečnost a jedinečnost produktu (jak velká je konkurence, jakou možnost 

má produkt se uchytit na trhu, ohodnotí budoucí poptávku po produktu). 

 

Jednotlivé kroky nezbytné pro p řihlášení  

• Vyplnit přihlášku do projektu v české  i anglické  verzi  
• Připravit účetní uzávěrku za minulé 2 účetní období (nebo alespoň za poslední 

účetní období v případě krátké historie)  
• Poslat obě jazykové verze přihlášek ve formátu „doc“ a dále účetní uzávěrku a 

obě podepsané verze přihlášky naskenované v „pdf“ (celkem tedy 5 souborů) 
na adresu accelerator@czechinvest.org nejpozd ěji do 14. 9. 2012  

Agentura CzechInvest pošle do tří pracovních dnů emailové potvrzení o doručení 
přihlášky. 
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Projekt CzechAccelerator 2011-2014 

Program podpory Poradenství 

 

 

Podpora poskytnutá ú častník ům projektu 

Předodjezdová p říprava (p ředpokládaný termín: prosinec 2012) – podpora v ČR 

Agentura CzechInvest uspořádá 4-denní seminář rozdělený na 2 základní okruhy: 

1. Právní školení, jenž bude zaměřeno na ochranu duševního vlastnictví, 
patentovou ochranu, zakládání poboček, právní úpravu pracovního práva, 
základní aspekty a postupy při vytváření smluv a daňové poradenství 
v jednotlivých destinacích; 

2. Marketingové a ekonomické poradenství a praktické služby pro úspěšné 
fungování na cílovém trhu (tj. marketingové techniky, strategie, základní 
principy tvorby podnikatelského plánu, efektivní komunikace s potencionálními 
partnery, představení základních postupů při jednání s fondy rizikového 
kapitálu, popř. business angels). 

Účast na p ředodjezdové p řípravě, kterou hradí ze 100 % Agentura CzechInvest 
(náklady budou započítány do čerpané podpory de minimis), je povinná . Účastník 
plně hradí náklady spojené s dopravou, příp. ubytováním, apod. 

Podpora na míst ě působení (termín p ůsobení: leden – červen 2013) 

Služby poskytnuté ú častník ům projektu, které jsou zajiš ťovány a hrazeny ze 
100 % agenturou CzechInvest (podpora se zapo čítá do de minimis ú častníka): 

• Pobyt v kancelářských prostorech smluvního zahraničního partnera v délce 3 
– 6 měsíců.  

• Přístup k síti technologických firem, předních fondů rizikového kapitálu a 
potencionálních zákazníků v destinaci prostřednictvím networkingových aktivit 
a služeb zajišťovaných smluvním zahraničním partnerem.  

Služby, které si Ú častník zajiš ťuje a p ředfinancovává sám v souladu s pokyny 
agentury CzechInvest (podpora se zapo čítá do de minimis ú častníka): 

• Účast na odborných konferencích a seminářích. Způsobilými výdaji jsou 
především registrační a účastnické poplatky, náklady spojené s vystoupením a 
prezentací, apod. (podpora 100%, maximálně však Kč 200.000,- Kč/firma) 
(podporována není aktivní účast na veletrzích tj. aktivity spojené s aktivní 
prezentací produktu, pronájem stánku apod.) 
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• Služby expertů a poradců v Destinaci, především právní, marketingové, 
business development, HR, apod. (podpora 50 %, maximálně však 200.000,- 
Kč/firma)  

• Školení, mentoring, coaching v Destinaci (podpora 50 %, maximálně však 
200.000,- Kč/firma)  

• Podpora ochrany práv duševního vlastnictví, zejména poradenské služby 
vedoucí k získání patentů v zahraničí (podpora 100 %, maximálně však Kč 
200.000,- Kč/firma)  

• Cestovní náklady ve výši stanovené projektem pro vyslané zaměstnance 
jednatele, vlastníky, manažery podílející se na řízení jako členové statutárního 
orgánu podnikatele (max. 2 osoby za období leden – červen 2013)  

a) Cestovné, tj. letecká doprava ekonomickou třídou z ČR do Destinace 
(podpora 50%, maximálně však 15 000,- Kč na jednu zpáteční letenku do USA 
a Singapuru a maximálně 8000,- Kč za jednu zpáteční letenku do Izraele a 
Švýcarska). 

 b) Příspěvek na ubytování (podpora 50 %, maximálně však 90 000,- Kč na 
celé období leden – červen 2013 na firmu, resp. 15 000,- Kč na měsíc pobytu 
na firmu). 

Podpora pro MSP bude Ú častník ům poskytována dle pravidla de minimis.  

• Podpora je poskytována v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise 
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy 
na podporu de minimis. Je poskytována ve výši 50% - 100% způsobilých 
výdajů.  

• Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí 
v kterémkoli t říletém období  (to znamená při sečtení podpory de minimis 
získané v současném daňovém období a za dvě předcházející daňová 
období) přesáhnout částku 200 000 EUR.   

• Pro přepočet výše podpory z OPPI podle pravidla de minimis se použije 
přepočtový kurz vydaný Evropskou centrální bankou ze dne poskytnutí této 
podpory, tj. dne uzavření smlouvy.   

Na shodné - částečně či plně se překrývající - způsobilé výdaje Účastníka podpořené 
z projektu CzechAccelerator 2011 - 2014 nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, tj. 
veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani 
podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. 

Neúspěšný Žadatel se může znovu přihlásit do nové výzvy za předpokladu, že 
splňuje podmínky účasti.  
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Ostatní podmínky 

• Podpora bude Účastníkům poskytnuta na základě Smlouvy o spolupráci 
uzavřené s poskytovatelem podpory, kterým je Agentura CzechInvest. 

• Účastník je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití podpory určené 
k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci a 
uchovat je po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do 
doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace v souladu čl. 90 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. O uzávěrce OP Podnikání a inovace budou 
všichni příjemci dotace informováni. 

• Podpora formou služeb je Účastníkům poskytována během trvání projektu, 
finanční podpora (proplacení části způsobilých výdajů) je vyplácena zpětně po 
ukončení projektu za předpokladu splnění podmínek uvedených ve Smlouvě. 

• Účastník je povinen po celou dobu realizace projektu a nejméně po dobu tří let 
od data jeho ukončení umožnit přímý přístup pověřeným zaměstnancům 
poskytovatele podpory a správce programu OPPI k provádění kontroly podle 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Dále je povinen těmto 
zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly dodržování 
podmínek projektu a účelového využití prostředků z poskytnuté podpory, jakož 
i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence příjemce 
podpory, a to jak na místě realizace projektu; tak ve svém sídle. 

• Účastník má povinnost uchovat ke kontrole veškeré výstupy hrazené z 
projektu. 

• Další povinnosti Účastníka jsou stanoveny ve Smlouvě o spolupráci. 

 

Kontakt: 

Markéta Havlová, projektová manažerka programu CzechAccelerator,  
tel.: +420 296 342 576, marketa.havlova@czechinvest.org 

Luboš Matějka, projektový manažer programu CzechAccelerator,  
tel.: +420 296 342 909,  lubos.matejka@czechinvest.org  


