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1. Co je SME Instrument?
1.1

Poslání programu

SME Instrument je podpůrný nástroj realizovaný Evropskou komisí (EK), DG Research
od roku 2014, na podporu slibných inovativních záměrů malých a středních podniků (MSP),
jejichž záměr je v počáteční fázi, ale jedná se o radikální inovaci s potenciálem rychlého
prosazení na trhu a zajištěním rychlého růstu firmy.
1.2

Stručný popis programu

Program je rozdělen do tří fází, přičemž v první fázi podnik získává dotaci na maximálně
6 měsíců ve výši 50,000 EUR na ověření konceptu a studii proveditelnosti (technologickou
i tržní). Ve druhé fázi může podnik získat dotaci 0,5 až 2,5 mil. EUR na dokončení vývoje
a prototypu a uvedení produktu na trh. V prvních dvou fázích má firma povinnost
spolufinancovat alespoň 30 % z celkových uznatelných nákladů. Ve třetí fázi je možné získat
podporu k uvedení nového produktu/technologie na trh např. prostřednictvím investorů, nikoli
pomocí přímého financování ze strany EK.
Ve fázích 1 a 2 získává příjemce kromě vlastních finančních prostředků od Evropské komise
také podporu formou koučinku prostřednictvím externích koučů, jejichž výběr úspěšným
příjemcům zajišťuje EK prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network (v případě ČR jsou
touto službou pověřena centra JIC pro moravské kraje a TC AV v Praze pro české kraje). Práci
těchto koučů hradí přímo Evropská komise nad rámec grantu. Tato forma podpory má za cíl
zajistit kvalitní koučink a tím zvýšit úspěšnost podpořených projektů.
Výhodou programu je relativní administrativní nenáročnost, flexibilita, možnost pro firmy
žádat samostatně bez zahraničních partnerů, možnost průběžného podávání žádostí (4x ročně),
rychlý a kvalitní systém mezinárodního hodnocení, který zajišťuje přímo Evropská komise.
Nevýhodou je nízká úspěšnost žadatelů, která plyne z vysokého zájmu evropských MSP
o tento program. V konečném důsledku tak nemůže být financována celá řada kvalitních
projektových záměrů pro nedostatek finančních prostředků v programu Horizont 2020.
Za kvalitní projekty je přitom možné považovat projekty, které získají z 15 možných bodů
alespoň 12 bodů (tj. 80 % z maxima možného), přičemž hranice pro získání financování je
13 bodů. Bohužel ani to není definitivní. S ohledem na omezenou výši rozpočtu je financována
jen cca polovina projektů, které při hodnocení získaly 13 a více bodů, i velmi kvalitní projekty
proto často nedosáhnou na financování. Úspěšnost se u tohoto programu je průměrně 8 %
pro fázi 1 a 5 % pro fázi 2.

Co je SME Instrument Brno?
2.1

Proč vznikl SME Instrument Brno

Evropská komise si uvědomuje, že projekty, které dosáhnou při hodnocení 13 a více bodů jsou
velmi kvalitní a bylo by přínosné zajistit jejich financování z jiných veřejných zdrojů, a proto
všem projektům, které dosáhly při hodnocení alespoň 13 bodů, uděluje tzv. Seal of Excellence.
Jedná se o projekty, jejichž realizace by mohla výrazně posílit konkurenceschopnost žadatelů,
a bylo by proto vhodné dofinancovat takové projekty z jiných veřejných zdrojů. Město Brno
proto vyčlenilo finance na podporu těchto projektů.
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Pilotní fáze programu SME Instrument Brno probíhala od 12. 5. 2016 do 30. 4. 2017 a vzbudila
pozitivní ohlas jak v Jihomoravském kraji, tak v ostatních zemích a regionech, které začaly
využívat podpůrná schémata pro držitele Seal of Excellence. Na základě tohoto zájmu byl JIC
přizván na setkání expertní skupiny Seal of Excellence Community of Practice, která se
pravidelně setkává v Bruselu, a jejíž členové si vyměňují zkušenosti s podobnými podpůrnými
schématy. Na národní úrovni byl program prezentován na seminářích a workshopech
organizovaných JICem a Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Program SME
Instrument Brno je rovněž zveřejněn na stránkách Evropské Komise1 jako jedna z case studies
úspěšně zavedených schémat. Z těchto důvodu se TAČR rozhodla zavést obdobnou podporu
na národní úrovni. Od března 2017 financuje projekty Seal of Excellence z národního programu
GAMA. V tomto kontextu by pokračování regionálního schématu SME Instrument Brno v jeho
původním nastavení tvořilo duplicitní nástroj.
V programu SME Instrument se nicméně nadále objevují slibné projekty firem, které však
nedosáhnou v evropském hodnocení na hranici 13 bodů. Po zkušenostech s fungováním
programu SME Instrument Brno se město rozhodlo, podobně jako některé další evropské země
(např. Španělsko), za určitých okolností, financovat projekty již od hranice 12 bodů, tj. umožnit
financování projektům, které získají alespoň 80% z maximálního možného bodového
hodnocení. Program SME Instrument Brno tak od roku 2017 pokračuje paralelně s fungováním
programu TAČR na národní úrovni, který financuje držitele Seal of Excellence, a soustředí se
na firmy, které byly hodnoceny 12-12.99 body a následně projdou hodnocením odborné
výběrové Komise.
SME Instrument Brno poskytuje finanční prostředky pouze pro fázi 1 (tj. podpora ve výši
1.100.000,- Kč2 na období maximálně 6 měsíců), a to firmám se sídlem či provozovnou v Brně,
případně jinde na území Jihomoravského kraje.
2.2

Stručný popis programu SME Instrument Brno a jeho průběh

O podporu z programu SME Instrument Brno se můžou ucházet žadatelé z Brna resp.
Jihomoravského kraje, kteří získají v mezinárodním hodnocení organizovaném Evropskou
komisí alespoň 12 a maximálně 12.99 bodů z 15.
Výběr žadatelů zajistí Jihomoravské inovační centrum jako implementační agentura ve
spolupráci s městem Brno na základě splnění všech podmínek a formálních náležitostí, které
jsou definovány v části 4 projektového manuálu.
Implementační agentura rovněž zajistí výběr projektového manažera, Key Account Managera
(KAM) z řad svých zaměstnanců a externího kouče, a to postupem analogickým těm
příjemcům, kteří získají grant přímo z prostředků Evropské komise. Rozsah služeb
poskytovaných externím koučem je až 40 hodin. Ověření dosažení výsledků v souladu
s původní projektovou žádostí zajistí odpovědný pracovník implementační agentury a externí
hodnotitel, a to na základě závěrečné zprávy projektu a studie proveditelnosti, která musí
obsahovat rovněž business plán.
Po úspěšném absolvování fáze 1 a vypracování studie proveditelnosti se předpokládá, že žadatel
podá žádost o financování ve fázi 2 programu SME Instrument, pokud to budou dovolovat
1

https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?pg=cases
Výše podpory v projektu SME Instrument Brno byla ve druhé výzvě snížena oproti pilotní fázi, tak aby
korespondovala s výši podpory poskytované TAČR.
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výsledky studie proveditelnosti a umožňovat okolnosti (např. soulad se strategií firmy), a to
nejpozději do 1 roku od ukončení projektu ve fázi 1. O svém záměru podat projekt do fáze 2 je
příjemce povinen informovat v rámci závěrečné zprávy. Rovněž v případě, že se příjemce
rozhodne projekt do fáze 2 nepodávat, je povinen o této skutečnosti informovat v závěrečné
zprávě a uvést důvody pro takové rozhodnutí.
2.3

Harmonogram

Žádosti mohou být předkládány průběžně, a to v období od vyhlášení výzvy do 31.12.2020.

3. Zúčastněné strany
3.1

Žadatel

Podat Žádost o dotaci z programu SME Instrument Brno může právnická osoba, která má v
době podání žádosti do programu SME Instrument Brno sídlo či provozovnu na území Brna
resp. Jihomoravského kraje. Pokud má žadatel se sídlem mimo Brno resp. Jihomoravský kraj
za účelem prokázání oprávněnosti žadatele zřízenu provozovnu v Brně resp. Jihomoravském
kraji, musí být tato provozovna zapsána v Živnostenském rejstříku a výpis z Živnostenského
rejstříku musí být doložen jako příloha k prokázání oprávněnosti žadatele k projektové žádosti
v okamžiku jejího podání. Z projektové žádosti musí být zřejmé, že řízení projektu
(administrace projektu) včetně realizace veškerých aktivit projektu bude realizováno z této
provozovny. V opačném případě bude žadatel vyřazen z dalšího hodnocení. Žadatel se musí
také zavázat, že v Brně resp. v Jihomoravském kraji tato provozovna, nebo její část, zůstane
nejméně po dobu dvou let od ukončení projektu.
Právnická osoba může mít pouze jeden běžící projekt podpořený z programu SME Instrument
resp. jiného národního nebo regionálního schématu navázaného na program SME Instrument.
O podporu z programu SME Instrument Brno se může ucházet jen takový projekt, jehož
řešitelem je táž firma, nebo její nástupnický subjekt splňující definici MSP, která podala žádost
do programu SME Instrument v období od 1.1.2017 do konce roku 2020.
Řešitel projektu se musí zavázat, že v případě poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci
programu SME Instrument Brno nevyužije možnost opětovně podat návrh věcně shodného
nebo věcně obdobného projektu do programu SME Instrument fáze 1 v aktuálních výzvách
tohoto programu.
3.2

Implementační agentura

JIC, zájmové sdružení právnických osob
3.3

Finanční garant

Statutární město Brno
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4. Výběr příjemců dotace z programu SME Instrument Brno
4.1

Kvalifikace uchazečů

Kvalifikací k účasti v programu SME Instrument Brno jsou výsledky hodnocení ze strany
Evropské komise (tzv. Evaluation Summary Report), které obsahuje i celkové bodové skóre,
jež musí dosáhnout hodnoty alespoň 12 bodů, maximálně však 12.99 bodu. Musí se tak jednat
o projekt, který nebyl oceněn Seal of Excellence, nebyl podpořen z prostředků EK ani z jiného
národního programu, aby nedošlo k dvojímu financování.
Dotaci získají žadatelé, kteří jako první podají žádost o dotaci se všemi náležitostmi, splní
požadavky programu a projdou hodnocením odborné výběrové Komise, složené ze zástupců
JIC a minimálně dvou nezávislých expertů. Počet podpořených projektů z programu SME
Instrument Brno bude záviset na výši dostupných finančních zdrojů.

4.2

Podání žádosti

Žádost o dotaci v programu SME Instrument Brno může podat subjekt vymezený článkem 3. 1
tohoto manuálu, a to na základě vyhlášené výzvy k podání žádosti. Žádost je podávána
elektronicky prostřednictvím e-mailu SMEIB@jic.cz, veškeré potřebné dokumenty a
informace jsou dostupné na webových stránkách programu https://www.jic.cz/sme-instrumentbrno/.
Oficiální formulář žádosti v českém jazyce musí obsahovat základní údaje o žadateli, projektu
a celkových způsobilých nákladech.
Povinné přílohy (v Aj):
o kopie originálu žádosti předložené Evropské komise (formát pdf);
o kopie originálu Evaluation Summary Report (formát pdf);
Povinné přílohy (v ČJ):
o čestné prohlášení o podpoře de-minimis
o čestné prohlášení o tom, že žadatel plní definici malého a středního podniku.
o čestné prohlášení o tom, že žadatel není v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není
řešen v insolvenčním řízení; má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu
rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu,
státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení; nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku.

4.3

Hodnocení

Kontrolu formálních náležitostí provede implementační agentura, a to binárním způsobem do
příslušného protokolu (Ano - doporučený návrh projektu podmínku splňuje, Ne – doporučený
návrh projektu podmínku nesplňuje).
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Kritéria pro posuzování formálních náležitostí:


Společnost je malým nebo středním podnikem



Originál žádosti na předepsaném formuláři – ano/ne



Povinná příloha – kopie originálu žádosti předložené Evropské komisi – ano/ne



Povinná příloha – kopie originálu Evaluation Summary Report – ano/ne



Sídlo/provozovna v JMK – ano/ne



Čestná prohlášení 1-3 – ano/ne

Žadatelé, kteří splní formální náležitosti, budou následně prezentovat svůj projekt před
odbornou komisí. Hodnocení odborné komise bude rozhodující pro přidělení, resp. nepřidělení
finanční podpory. Komise má pravomoc vyžádat si doplnění informací a vyzvat žadatele k
opětovnému představení projektu v novém termínu, s novými či upřesněnými informacemi.
Termín vstupního hodnocení bude stanoven implementační agenturou na základě počtu
přijatých žádostí, nejpozději však do 6 měsíců od podání žádosti.

5. Pravidla čerpání dotace v programu SME Instrument Brno
5.1

Smlouva o poskytnutí dotace v programu SME Instrument Brno

Implementační agentura uzavře s příjemci Smlouvu o poskytnutí dotace v programu SME
Instrument Brno. Tato Smlouva vymezí podmínky, které musí příjemce splnit, aby mu
implementační agentura proplatila dotaci. V případě nedodržení povinností příjemce je
implementační agentura oprávněna odstoupit od Smlouvy a dotaci v programu SME Instrument
Brno poskytnout prvnímu náhradníkovi v pořadí. Před podpisem smlouvy proběhne vstupní
analýza potřeb firmy za účelem výběru vhodného externího kouče .
5.2

Žádost o proplacení dotace

Dotace bude vyplacena ve dvou splátkách – první částka, tzv. předfinancování ve výši 40 %,
bude vyplacena nejpozději do 30 dnů po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Zbývající část
bude vyplacena po schválení závěrečné zprávy a studie proveditelnosti implementační
agenturou a to nejpozději do 30 dnů po jejich schválení. Oba dokumenty (závěrečná zpráva a
studie proveditelnosti, včetně business plánu) musí být implementační agentuře předloženy
nejpozději do 45 dnů pro ukončení doby realizace projektu.
5.3

Výše a charakter dotace

Žadatelé splňující podmínky pro udělení podpory z programu SME Instrument Brno jsou
oprávněni získat na realizaci projektu podporu ve výši 1,1 mil CZK. Zbylou částku z celkových
uznatelných nákladů na realizaci projektu s rozpočtem 71 429 EUR musí žadatel dofinancovat.
Dotace bude poskytována v režimu de minimis, potvrzení o poskytnutí podpory v režimu de
minimis vystaví implementační agentura po schválení závěrečné zprávy a studie
proveditelnosti.
Dotace bude poskytována formou tzv. lump sum, tj. paušální částkou.
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5.4

Uznatelné náklady

Mezi uznatelné náklady na realizaci projektu patří přímé a nepřímé náklady vzniklé v přímé
souvislosti s realizací projektu jako mzdy; osobní náklady řešitelského týmu; cestovní náklady;
náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (včetně
nákupu nebo licencování patentů nebo know-how); náklady nebo výdaje na externě dodávané
služby nebo subdodávky (včetně smluvního výzkumu) a režijní náklady (maximálně do výše
25 % celkových uznatelných nákladů bez subdodávek).
Dotace nebude použita na úhradu nezpůsobilých výdajů, zejména pak na reprezentace, dary a
na mimořádné odměny zaměstnanců příjemce převyšující obvyklé průměrné mzdové náklady.

6. Evaluace výstupů projektu
Hodnocení závěrečné zprávy a studie proveditelnosti, včetně business plánu, provádí pověřený
pracovník implementační agentury – projektový manažer, který může v případě potřeby využít
služeb externího experta. Studie proveditelnosti musí být psána v anglickém jazyce a měla by
rozsahem odpovídat požadovanému rozsahu projektu podávaného žadateli do fáze 2 programu
SME Instrument, což je cca 20 stran.
Kritéria pro hodnocení studie proveditelnosti:
o Naplnění specifických cílů studie proveditelnosti;
o Naplnění úkolů stanovených v pracovním plánu, který je součástí žádosti o dotaci.

7. Internetové stránky
Informace o výzvě budou k dispozici na webových stránkách implementační agentury
www.jic.cz, stejně tak jako vzory žádosti a smlouvy.
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