
                                                                                                                                               
 
 

 
Stránka | 1 

 
 
 
 
 

Aktualizace výzvy dne: 23. 11. 2022 
 

Inovační centrum Olomouckého kraje, 
zájmové sdružení právnických osob 

 
 

vyzývá k předkládání žádostí o příspěvek v rámci 
programu podpory polytechnického vzdělávání pro rok 2022 

(dále také jen „Program“). 
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1. Základní informace 
 
Poskytovatel: Inovační centrum Olomouckého kraje 
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc 
IČO: 72555149 
E-mail pro příjem žádostí: krystkova@inovaceok.cz 
Kontaktní osoba Poskytovatele: Ing. Lucie Krystková, komunitní manažerka, tel.: +420 725 775 240 
 
(dále také „Poskytovatel“, nebo též „ICOK“) 
 
 
Celková alokace programu: 390 000,- Kč  
 
Typ výzvy: průběžná, otevřená  
  
Doba trvání výzvy: od 12. 8. 2022 do 15. 12. 2022  
Z důvodu dosud nevyčerpaných alokovaných prostředků prodlužuje poskytovatel dobu trvání výzvy do 
31. 12. 2022 (toto datum je poslední možné DUZP v rámci uznatelnosti nákladů projektu.) 
 
 
Termín 31. 12. 2022 je konečným termínem pro proplacení uznatelných nákladů. Realizace projektu bude 
společně s harmonogramem definována v žádosti, přičemž porušení stanoveného harmonogramu může 
mít za následek neproplacení nákladů ze strany Poskytovatele. 
 
Forma příspěvku: partnerství na konkrétním projektu s finančním příspěvkem Poskytovatele až do výše  
50 000,- Kč na jeden projekt na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci (dále také „SoS“).  
 
Okruh potenciálních partnerů: primárně školy, sekundárně neziskové organizace nebo právnické osoby 
s neziskovým předmětem činnosti.  
 
(dále také „Partner“)  
 

2. Zaměření programu  
 
ICOK hodlá v rámci své činnosti podpořit vybrané projekty se zaměřením na podporu polytechnického 
vzdělávání, kreativity, rozvoje individuality a talentu žáků a studentů v Olomouckém kraji. 
 
Příklady podporovaných aktivit: kroužky pro děti se zaměřením na robotiku, techniku, přírodní vědy, 
elektroniku, programování a další. 
 
Dále by projekty měly vést ke zvyšování povědomí o činnostech Poskytovatele a rozšiřování sítě 
budoucích klientů a spolupracujících subjektů.  

mailto:krystkova@inovaceok.cz
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Poskytovatel není plátcem DPH, každý náklad bude pro účely jeho vypořádání brán v potaz včetně DPH. 
Nesjednají-li dotčené subjekty jinak o poskytnuté finanční podpoře se účtuje jako o daru, případnou 
daňovou povinnost v souvislosti s poskytnutým darem nese vybraný Partner.   
 

3. Vymezení způsobilých nákladů 
 
Způsobilými náklady jsou: nákupy související s pořízením materiálního vybavení pro výuku, drobného 
hmotného majetku (zařízení, nástroje apod.,) které budou děti využívat v rámci výuky, kroužku a aktivit 
spojených s propagací podpory polytechnického vzdělávání. 
 

4. Hodnotící kritéria  
 
V rámci posouzení žádostí budou zohledněna následující kritéria:  

1) Projekt je realizován a má dopad na území Olomouckého kraje – závazné kritérium, nesplnění 
tohoto kritéria má za následek vyřazení žádosti.  

2) Definování hlavních cílů projektu, vymezení cílové skupiny, význam partnerství s ICOK.  
3) Projekt je realizován v hospodářsky a sociálně ohroženém území – toto kritérium je při  

hodnocení žádostí výhodou, jeho nesplnění však NEMÁ za následek vyřazení žádosti.  
4) Pozitivní dopady v oblastech podpory polytechnického vzdělávání a rozvoje individuality, 

talentu a kreativity žáků a studentů na území Olomouckého kraje. Očekávané efekty nad rámec 
samotného projektu (zda na projekt navazují další aktivity, zda, a jak bude dále pracováno s 
výstupy.)  

5) Formy propagace partnerství s ICOK.  
 
Vhodnost z hlediska zaměření programu vymezeného výše, kompletnost a věcnou správnost žádosti 
posoudí komise Poskytovatele (tvořená zaměstnanci ICOK, eventuálně vybranými členy správní rady) 
(dále také jen „komise“). Podkladem posouzení bude „hodnotící formulář“ a posuzována bude, včetně 
výše uvedených základních parametrů, zejména vazba popisu projektu na hodnotící kritéria.  
 
 
Hodnocení bude jednokolové s možností (do 14 dnů) opravit případné vady v žádosti na výzvu 
Poskytovatele.  
 
Řízení bude vedeno písemně a v přiměřené míře neformálně se zajištěním dostatečné míry 
transparentnosti, rovného přístupu/nestrannosti a akontability. 
 

5. Režimy spolupráce z hlediska pravidel veřejné podpory  
 
Spolupráce na vybraném projektu proběhne vždy v režimu Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi 
Poskytovatelem a Partnerem. Součástí spolupráce bude vždy podíl Poskytovatele a Partnera na realizaci  
projektu. Podíl Poskytovatele bude vždy přinejmenším v propagaci a prezentaci jeho činnosti na území 
Olomouckého kraje.  
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Finanční příspěvek bude poskytnut vždy tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory ve smyslu  
čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také „veřejná podpora“).  
  
 
Poskytovatel dává Partnerům na výběr následující režimy podpory:  
  

1) Režim podpory nehospodářských činností v projektu  
2) Režim de minimis  

  
(dále také „Režimy“)  
  
s tím, že platí, že Režimy lze vzájemně kombinovat.  
  
Režim podpory nehospodářských činností  
 
V rámci tohoto Režimu bude příspěvek poskytnut výhradně na realizaci nehospodářské činnosti ve 
smyslu rozhodovací praxe k pravidlům veřejné podpory. Za nehospodářské činnosti se považují aktivity, 
které nemají charakter nabízení produktů a služeb na (relevantním) trhu (v souladu se Sdělením Komise  
o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1. Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) 
a souvisejících. A dále dle kapitoly 2.1.1 odst. 19. písm. a) Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01 – dále také „Rámec“), nebo dle kapitoly 2.2. až 2.6. Sdělení 
Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 
262/01) souvisejících. (dále také „Sdělení VP“)  
  
 
Režim de minimis 
 
Druhou variantou je poskytnutí příspěvku v Režimu de minimis nebo SGEI de minimis v souladu s 
Nařízeními Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis, v platném a účinném znění (dále také „Nařízení de 
minimis“) a č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského  
zájmu, v platném a účinném znění (dále také „Nařízení SGEI de minimis“). Tento Režim lze aplikovat 
výhradně, pokud má Partner společně se subjekty, se kterými dle Nařízení de minimis tvoří „jeden 
podnik“ dostatečnou rezervu pro čerpání podpory de minimis, případně SGEI de minimis. Podmínkou 
aplikace režimu SGEI de minimis je, že je ze strany Partnera v projektu realizována služba obecného 
hospodářského zájmu (SGEI) ve smyslu pravidel veřejné podpory a že nic nebrání kumulaci této podpory 
s jinými režimy ve smyslu Nařízení SGEI de minimis.  
 
Pozn.: v rámci obou režimů poskytnutí příspěvku lze vhodnost zvoleného režimu příspěvku konzultovat  
s Poskytovatelem. 
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6. Závěrečná ustanovení 
 
Postup výběru Partnerů a organizační zajištění:  
 

1) Oslovení/vyhlášení Programu  
2) Žádost o příspěvek  
3) Hodnocení žádosti  
4) Uzavření SoS  
5) Realizace a monitoring (vyhodnocení Programu.)  

 
Oslovení/vyhlášení: řízení o výběru Partnera bude zahájeno oslovením potenciálního Partnera nebo 
zveřejněním Programu.  
 
V návaznosti na zahájení Programu vyplní zájemce žádost o příspěvek. Jeden subjekt (identifikován 
jedním IČ) může v rámci Programu podat maximálně jednu žádost. Nejzazším termínem pro podání 
žádosti o příspěvek je 15. 12. 2022. 
  
Hodnocení žádosti: v návaznosti na obdržení žádosti proběhne její posouzení a vyhodnocení na základě 
hodnotících kritérií stanovených Poskytovatelem. 
 
Uzavření SoS: s vybraným partnerem bude uzavřena Smlouva o spolupráci v jedné ze 2 variant Režimů, 
případně jejich kombinace.  
 
Realizace a monitoring: na fázi uzavření SoS navazuje fáze implementace SoS a monitoringu dopadů 
jednotlivých projektů, jakož i celkových dopadů Programu.  
 
Na podporu dle tohoto Programu není právní nárok.  
 
 
 
Poskytování příspěvku dle tohoto Programu je omezeno: jeden subjekt (identifikován jedním IČ) může 
v rámci Programu podat maximálně jednu žádost, celkovou alokací Programu a limity dle Nařízení de 
minimis. Neposkytnutí příspěvku se nepovažuje za škodu způsobenou žadateli. Participací v tomto 
Programu žadatel vyjadřuje souhlas s jeho podmínkami. Na postup Poskytovatele dle tohoto Programu 
se nevztahuje správní řád ani legislativa upravující nakládání s prostředky státního rozpočtu ani rozpočtů 
územních samosprávních celků („malá“ rozpočtová pravidla). 
 
 
 


