Příručka pro
žadatele programu
Prototypuj a ověřuj
výzva podzim 2021

www.jic.cz

Cílem programu Prototypuj a ověřuj je podpořit vysoce
rizikové, ale slibné inovativní záměry začínajících
podnikatelů v Jihomoravském kraji, jejichž záměr
je v počáteční fázi technologického a tržního ověřování
a má potenciál rychlého růstu a prosazení na mezinárodním
trhu. Cílem této příručky je poskytnout potenciálním
žadatelům ucelené informace potřebné k úspěšnému
podání projektu.
Timeline projektu
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Úvodní schůzka
Domluvte si schůzku s JIC – pomůžeme vám posoudit vhodnost programu
pro váš projekt, případně najít jiné vhodné dotační schéma a/nebo další
služby pro rozvoj vašeho podnikání. Plánujte schůzky e-mailem
na hadasova@jic.cz nebo telefonicky na čísle 728 210 686 co nejdříve
před ukončením výzvy (uzávěrka podávaní projektů je 22. 10. 2021
do půlnoci).
Podání žádosti
Vyplňte online formulář, přiložte 60vteřinové video a povinné přílohy.
Vše najdete na webu programu: www.jic.cz/prototypuj-a-overuj.
Kontrola splnění formálních požadavků
Kontrolujeme kompletní vyplnění on-line formuláře, přiložené povinné
přílohy a video; splnění statusu malého či středního podniku, sídlo nebo
provozovnu v Jihomoravském kraji, obrat do 10 milionů korun za poslední
účtovací období.
První kolo hodnocení
Každý projekt hodnotí 4 experti a projekty s hodnocením minimálně
80 bodů z celkových 120, a jejichž kumulativní součet požadované
podpory nepřesahuje dvojnásobek finanční alokace na výzvu, postupují
do druhého kola hodnocení před hodnotící panel. Ostatním žadatelům
je zasláno rozhodnutí o nepostoupení do dalšího kola. Žádat o zpětnou
vazbu mohou až po uzavření finálních výsledků druhého kola hodnocení.
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Druhé kolo hodnocení
Žadatelé vybraných projektů vystoupí s pětiminutovou prezentací
před hodnotícím panelem expertů a zodpoví jejich následné dotazy.
Hodnotící panel vybere projekty, kterým bude udělena podpora. Žadatele
vítězných projektů informujeme o udělení podpory a připravíme jim
smlouvu k podpisu. Žadatelé nepodpořených projektů si mohou vyžádat
zpětnou vazbu.
Podpis smlouvy
Smlouvu je nutné podepsat nejpozději do 3 měsíců od oznámení získaní
podpory.
Realizace projektu
Po podpisu smlouvy začíná realizace projektů a konzultační podpora
ze strany JIC.

Kontrola splnění
formálních požadavků
Podané projekty budou postoupeny kontrole následujících formálních
požadavků:
•

Odeslání kompletní online projektové žádosti včetně všech
požadovaných příloh

•

Naplnění podmínek způsobilosti žadatele (fyzická nebo právnická
osoba, status malého či středního podniku, sídlo nebo provozovna
v Jihomoravském kraji, maximální obrat 10 milionů korun za poslední
uzavřené účetní období)
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První kolo hodnocení
Hodnotitelé posuzují projekty jen na základě vyplněných online
formulářů a 60vteřinového videa podle 3 hodnotících principů:
•

Princip novosti: Jak moc je předkládaný produkt / služba / řešení
inovativní?

•

Princip proveditelnosti: Jaké jsou kompetence / schopnosti žadatele
projekt realizovat? Jak reálná je technická a byznys proveditelnost?

•

Princip změny: Jaký význam bude mít přidělení podpory na realizaci
projektu ve srovnání s nepřidělením podpory? Jaká nastane změna
díky poskytnuté podpoře?

Rozpočet
Hodnotitelé budou přihlížet také k plánovanému rozpočtu, který
je součástí online formuláře.
Způsobilé výdaje projektu nejsou věcně omezeny, musejí však svou
povahou naplňovat cíle programu, tj. směřovat k ověření technologické
proveditelnosti a tržní uplatnitelnosti inovativního produktu či služby.
Tyto výdaje by měly být určeny především na pokrytí těchto typů aktivit:
Ověření technologické proveditelnosti záměru:
•

vývoj prototypu produktu či služby (výdaje na vlastní vývojáře, nebo
externí dodávka vývojových či konstrukčních služeb), včetně pořízení
nezbytného materiálu, technického vybavení, softwaru, licencí, dat
a dalších vstupů

•

ověřování a testování prototypu, včetně testování v poloprovozních
podmínkách

•

získání certifikace nezbytné pro uvedení produktu či služby na trh
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Ověření tržní uplatnitelnosti záměru:
•

průzkum trhu (výdaje na vlastní zaměstnance nebo nákup služeb)

•

testování produktu u zákazníků a zpřesňování požadavků uživatelů
produktu či služby

•

obchodní jednání (cestovné spojené se schůzkami s potenciálními
zákazníky, účast na odborných veletrzích, konferencích a podobných
akcích)

Daň z přidané hodnoty vztahující se ke způsobilým výdajům projektu
je způsobilým výdajem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo
pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
Výše výdajů na externí služby nesmí tvořit dominantní část rozpočtu,
je předmětem hodnocení projektové žádosti a musí být řádně
zdůvodněna. Režijní (nepřímé) náklady nejsou způsobilým výdajem,
a to v zájmu co nejmenší administrativní náročnosti při vykazování.
Způsobilým výdajem nejsou ani výdaje spojené s komerční dodávkou
vyvinutého produktu či služby (tj. fáze TRL 9, kdy se jedná o plně
komerční řešení a jeho dodávku zákazníkovi). Dále nejsou způsobilým
výdajem výdaje na externí konzultační služby spojené s přípravou
projektové žádosti.
Výdaje, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou považovány
za nezpůsobilé.
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Povinné přílohy (vztahují se na žadatele s již založenou společností):
•

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

•

Čestné prohlášení malého či středního podniku

•

Čestné prohlášení o stavu společnosti

Vzory naleznete na web stránkách programu.
60vteřinové video
Součástí online formuláře je vložení odkazu na 60vteřinové video
v požadované kvalitě rozlišení FullHD – 1920×1080 px, 30–60 fps, které
umístíte na youtube nebo jiné vhodné úložiště (bez hesla či nutnosti
vyžádat si povolení k přístupu). V maximálně minutě se zaměřte
na následující oblasti:
•

Co je váš produkt a čím je unikátní?

•

Pro koho je váš produkt určen?

•

Kdo jste a kdo s vámi na projektu pracuje?

•

Jaké jsou vaše další plány s tímto produktem?

Výsledky prvního kola hodnocení vám oznámíme e-mailem do
22. 11. 2021. Zpětnou vazbu poskytujeme na vyžádání až po druhém
kole hodnocení, zejména pro účely opětovného podání projektu
do další výzvy v přepracované formě.
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Druhé kolo hodnocení
Žadatelé vybraných projektů budou pozváni k účasti v druhém kole
hodnocení před hodnotícím panelem expertů, zástupců JIC a zástupců
statutárního města Brna. Pro druhé kolo hodnocení si připravte
pětiminutovou prezentaci, ve které se zaměřte na následující oblasti:
•

popis produktu a jeho unikátnost

•

jakou hodnotu přinese uživatelům / jaký problém řeší tým projektu
a jeho expertízu

•

definice zákazníka

•

jakými cestami se chcete k zákazníkům dostat

•

specifikace konkurence

•

popis segmentu trhu, pro který je produkt určen

•

rozpočet projektu – role grantu v projektu

•

nástřel byznys plánu

•

úzká místa projektu

Prezentaci nám zašlete na email hadasova@jic.cz nejpozději den
před konáním druhého kola hodnocení.

Podpis smlouvy
Žadatelé projektů vybraných k podpoře budou vyzváni k podpisu smlouvy
do 3 měsíců od oznámení výsledku druhého kola hodnocení. Při podpisu
smlouvy musí být založená společnost disponující IČ. Na základě
podpisu smlouvy je příjemci uvolněna první část podpory ve výši do 50 %
přiznaného grantu do 30 dnů po podpisu smlouvy.
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Realizace projektu
Realizace podpořených projektů může trvat 6–12 měsíců. Během této
doby je poskytována konzultační podpora ze strany JIC se zaměřením
na byznysovou stránku projektu podle specifikovaných potřeb příjemce
podpory.
Do 45 dní od data ukončení projektu, které je stanovené ve smlouvě,
je žadatel povinný předložit závěrečnou zprávu, včetně finálního
vyúčtování projektu, představení ověřitelných výstupů projektu a dalších
plánovaných kroků. Součástí závěrečné zprávy je i žádost o proplacení
druhé části podpory ve výši zbylých 50 % přiznaného grantu, která bude
na účet příjemce poukázána do 30 dnů od schválení závěrečné zprávy.
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