
PROGRAM B2B - OTÁZKY A ODPOVĚDI (AKTUALIZOVÁNO 21.12.2016) 

1. Je možné zároveň žádat o Studii proveditelnosti a Podnikatelský plán? 
 

Ano, jeden subjekt si může zažádat až o 3 dotace v rámci jednoho vyhlášení, a to v kterémkoliv pilíři 

(např. o spolufinancování tří studií, nebo o dotaci na plán, studii a realizaci atd.). 

2. Ke Studii proveditelnosti – vyjádření od relevantní instituce dané země znamená, že tato 
instituce je zadavatelem studie? Respektive, musí byt u Studie proveditelnosti nějaký 
zadavatel, nebo stačí vyjádření relevantní instituce ve smyslu souhlasu s jejím 
zpracováním? Co se týče určení konkrétních zdrojů financování z IFIs, je požadován nějaký 
Letter of Intent od těchto institucí, či jakékoliv jiné stanovisko?  

 

Vyjádření z relevantní instituce znamená souhlas se zpracováním studie (a ideálně přípis o její 

potřebnosti, např. v tom smyslu, že je v souladu s prioritami této instituce – lokální, regionální, 

národní). Žadatel by měl mít dobrou představu o tom, jaké jsou možnosti zafinancování této studie: 

z veřejných zdrojů, z IFIs, nebo např. od soukromého investora. Letter of Intent od mezinárodních 

finančních institucí je rovněž dostatečný. V případě, že není možné ani jedno výše uvedené potvrzení 

sehnat v čas podání žádosti, bude postačovat písemné kladné vyjádření teritoriálně příslušného 

zastupitelského úřadu ČR. 

Důvodem předkládání potvrzení je snaha poskytovatele dotace o financování takových studií, o které 

mají rozvojové země zájem (a budou spolupracovat při poskytování dat atd.), jsou v souladu s jejich 

aktuálními prioritami a potřebami, a mají v blízké budoucnosti realistický plán financování (v 

opačném případě zůstanou studie nevyužity). Je to důležité i proto, že budeme studie vypisovat 

dvakrát ročně a všechny tyto skutečnosti (včetně načasování) budou vzaty do úvahy.   

3. Pokud žadatel žádá o dotaci na Podnikatelský plán, kdy může o dotaci na realizaci? Až další 
rok (vzhledem k tomu že dotace na Realizaci se vypisuje pouze 1x ročně)? 

 

Žadatel může žádat jak o dvě nesouvisející dotace – Podnikatelský plán a Projekt B2B, tak o dvě 

související dotace (kdy realizace je pokračováním vypracovaného podnikatelského plánu – ve 

vybraných zemích, viz metodika). Ve druhém případě žadatel může zažádat o podnikatelský plán 

(například s dobou realizace lden- duben 2017) a zároveň i o dotaci na Realizaci (např. s dobou 

realizace první rok květen – listopad 2017) a obě žádosti mohou být teoreticky schváleny. Pokud se 

ukáže, že Podnikatelský plán vyjde negativně či od realizace z nějakého důvodu odstoupí, žadatel 

nám odstoupení od realizace nahlásí a Rozhodnutí o přidělení dotace na Realizaci bude anulováno.   

4. Jaký byl počet žadatelů o dotaci na jednotlivé 3 pilíře projektu B2B v loňské výzvě? Jaká 
byla úspěšnost žadatelů u jednotlivých pilířů? 

 

Zde jsou údaje za rok 2016: 

• Program Studie proveditelnosti: počet žadatelů/počet úspěšných žadatelů (22/11) 

• Program Partnerství (Příprava a Realizace): počet žadatelů/počet úspěšných žadatelů (23/11) 
 



5. Jaké je rozdělení alokované sumy 20mil Kč mezi 3 pilíře projektu B2B?  
 

Bude rozhodnuto hodnotící komisí podle celkového počtu žádostí, podle kvality podaných žádostí, 

stejně jako podle výše požadovaného spolufinancování. Část prostředků bude alokována také na 

květnou výzvu, kde očekáváme menší čerpání vzhledem k tomu, že budeme podporovat pouze Studie 

proveditelnosti a Podnikatelské plány.  

6. V případě úspěšné žádosti o dotaci, od jakého data je možné žádat o proplacení 
uznatelných nákladů u Studie Proveditelnosti a Podnikatelského planu? Od 22.11.2016, 
nebo od 16.1.2017, nebo od data oznámení přidělení dotace (cca 1.3.2017)? 

 

Od 1.1.2017. Musí to být náklad, který vstoupí do účetnictví 1.1. (či později), tj. nebudou proplaceny 

například letenky zakoupené a zaúčtované v prosinci 2016, i když samotná aktivita (let a cesta) 

proběhne až v lednu 2017.  

Je tedy možné proplácet náklady zpětně, pokud se budou tyto náklady jednoznačně vztahovat 

k předkládanému projektu. Na proplacení těchto aktivit, pokud bude žádost neúspěšná (výsledky 

očekáváme na konci února), pochopitelně není nárok. Alternativně: Náklady mohou být proplaceny 

pouze subjektům, jejichž dotační žádost byla schválena k podpoře – ČRA neproplácí náklady 

související s přípravou dotační žádosti.  

7. Je možné uplatnit mzdové náklady na vývoj/výzkum technologie v rámci Studie 
proveditelnosti/Podnikatelského planu? 

 

Toto bude hodnotící komise posuzovat případ od případu, obecně pokud jde o expertní práci, která je 

přímo vázaná na projekt a je nutná pro dokončení studie/plánu, může být podpořena. 

Upřednostňujeme však žádosti, konkrétně například na podnikatelský plán uvedení nějakého výrobku 

na trh, který má již fázi výzkumu a vývoje dokončenou. Umíme si také představit financování 

výzkumu a vývoje již hotového výrobku (či alespoň prototypu), jehož cílem bude přizpůsobit se 

potřebám dané rozvojové země. Na financování výzkumu a vývoje se specializují jiné instituce v ČR, 

nechceme tedy překrývat náš záběr. 

8. Hodnocení projektu: je stanovena minimální hranice (např. 30bodu z 50bodu možných) pro 
uznání dotace projektu? Respektive na základě čeho se určí, zda projekt uspěl? 

 

Kvalifikované žádosti budou takové, které dosáhnou na minimální bodovou hranici v jednotlivých 

třech hodnotících kategoriích (viz Vyhlášení) a vybrány budou ty, na jejichž financování budou 

dostupné finanční prostředky (prioritně budou podpořeny nejvýše bodově hodnocené projekty, resp. 

od nejvyšších po nejnižší).  

9. Má být do rozpočtu zahrnuto DPH? 
 

Vzhledem k tomu, že dotace nejsou předmětem daně z přidané hodnoty dle Zákonu od DPH, do 

tabulky návrhu rozpočtu prosím uvádějte ceny bez DPH. Plátci pak DPH vrací daň příslušný finanční 

úřad.  



 
10. Je možné v rámci programu exportovat zboží? 

 
Program B2B podporuje pouze vývoz pro demonstrační účely za účelem přenosu know-how a 

technologií a zaškolení. Pro oblasti možných intervencí v dané zemi žadatelům doporučujeme mj. i 

Mapu oborových příležitostí, připravenou MZV ČR ve spolupráci s CzechTrade a MPO ČR (exportní 

příležitosti).  

11. Je možné v rámci dotace organizovat studijní cesty do České republiky? 
 

Ano, ale pouze v dotačním pilíři Projekt B2B (Realizace), tedy dlouhodobějších projektů s konkrétním 

partnerem v rozvojové zemi (realizace je maximálně tříletá, minimálně jednoletá). Studijní cesty 

v rámci Studií Proveditelnosti a Podnikatelských plánů nejsou uznatelnou aktivitou. 

12. Je možné, aby Hlavním partnerem v rozvojové zemi byla naše dceřiná společnosti, či joint 
venture s naším podílem? 

 

Ano, je to teoreticky možné, metodika toto nevylučuje, ovšem v takovém případě by neměl být hlavní 

partner také hlavním beneficientem projektu. Upřednostňujeme, aby do takovýchto projektů byly 

zapojeny další místní subjekty, ať už ze soukromého nebo z neziskového sektoru a cílovými skupinami 

byly jednoznačně místní subjekty. 

13. Náš hlavní partner je z Peru, ovšem chceme zažádat o realizaci v Mexiku. Je možné, aby 
Hlavním partnerem byl podnikatelský subjekt z jiné země, než je země Realizace? 

 

Nikoliv, Hlavní partner musí být z dané rozvojové země (v tomto případě z Mexika). Vaším dalším 

legitimním partnerem může být peruánský subjekt. 

14. Náš projekt v Kyrgyzstánu předpokládá vyškolením místních zdravotních sester, které 
budou poté pracovat v České republice. Je možné takovýto záměr podpořit? 

 

Program B2B je zaměřen na rozvoj soukromého sektoru v dané zemi a řešení potřeb dané země, 

v tomto případě v Kyrgyzstánu, tedy nikoliv řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly v ČR. 

Teoreticky budou sestry podporovat svou zemi prostřednictvím remitencí, ovšem to není cíl, který 

program sleduje a může monitorovat. Proto nelze takovýto návrh podpořit. 

15. V Pracovním plánu – Příloze IV vyhlášení máme kromě milníků a aktivit vypsat také 
písemné výstupy. Jsou tyto výstupy navázány na milníky? 

 

Ano, nicméně zahrnují také písemné výstupy, které se mohou vázat k aktivitám (např. školení – 

výstupem je listina účastníků). V pracovním plánu je použita jedna ze standardních projektových 

terminologií v českém překladu (angl. Tasks - Milestones – Deliverables). Písemné výstupy slouží také 

pro náš monitoring (k ověření, že aktivity byly splněny a milníků bylo dosaženo).  

16. Když nám bude schválen víceletý projekt Realizace, znamená to, že příští rok o dotaci 
nemusíme žádat? 



 

Nikoliv, příjemci dotace jsou povinni znovu zažádat o dotaci na další rok v rámci standardního 

(listopadového vyhlášení) na aktuálních dotačních formulářích. 

17. Je možné financovat v rámci dotace architektonický návrh nějaké stavby (např. jatek), 
která se vztahuje k podnikatelskému záměru/partnerství s rozvojovým dopadem 
(potravinová bezpečnost)? Odhadovaná cena 300tis. Kč. 

 

Ano, takovouto položku je teoreticky možné financovat v rámci Realizace – expertní služby 

(Subdodávky). 

18. Chceme podat žádost jako nově založené konsorcium – uškodí nám to, že budeme zcela 
nový subjekt bez historie? Jak to funguje v registru de minimis? 

 

Minimálního počet let existence podnikatelského subjektu není v podmínkách dotace.  Pro dotazy 

týkající se registru de minimis se prosím obraťte na ÚOHS. http://www.uohs.cz/cs/verejna-

podpora/podpora-de-minimis.html, telefonicky budou zaměstnanci ÚOHS také schopni poradit. 

19. Je tabákový průmysl odvětvím (konkrétně výroba doutníků), které je z dotace vyloučeno? 
 

Toto odvětví je pochopitelně kontroverzní, i když se jedná se o zemědělský produkt a důležitou – a 

legální - exportní komoditu v mnoha rozvojových zemích. Dle legislativy není tento sektor oficiálně 

z podpory vyňatý, ovšem vzhledem ke zdravotním rizikům spojeným s kouřením, a tudíž negativním 

dopadem na zdraví obyvatel, a dále možným negativním dopadem na životní prostředí, by musel 

převážit aspekt rozvoje zemědělství a podpory rozvoje venkova.  

Jaká je výše spolufinancování? 

 
Viz Metodika a upřesněná/aktualizovaná Příloha V – Návrh rozpočtu – procentní podíl je max. 90% 

(Příprava), resp. 50% v případě Realizace.  V žádosti – tabulce Návrhu rozpočtu prosím indikujte výši 

spolufinancování ve sloupci k tomu určeném (max. 50% v případě Realizace, max. 90% v případě 

Přípravy).  

 
20. V Popisu projektu je u každé kategorie uveden max. počet slov. Můžeme tento počet 

přesáhnout? 
 

Dodržujte předepsaný maximální počet znaků. Jde o to ve stručnosti vystihnout podstatu projektu. 

Pokud budete chtít doplnit další informace či je rozvést, prosím, přiložte text do příloh. 

21. Je možné obdržet zálohové platby po obdržení Rozhodnutí, nebo se proplácí striktně ex-
post? 

 

Proplácení je standardně ex post. Předpokládáme dostatečné cash-flow, či vlastní vklad na počátku. 



 
22. Chceme zkusit podnikatelský plán ve více zemích  - máme si vyplnit jednu žádost, nebo 

jednotlivě podle zemí? 
 

Vyplňte žádosti jednotlivě dle zemí.  

23. Máme realizaci schválenou 2016, můžeme pokračovat 2017 s navýšeným rozpočtem oproti 
původní žádosti? 
 

Pokud byste zvažovali navýšení na příští rok oproti původně schválenému výhledu, je nutno předložit 

dopis s žádostí o navýšení dotace a odůvodněním. Ani nedočerpanost prostředků tento rok 

neznamená automatické navýšení o tento rozdíl pro další rok.  

24. Projekt jsme podávali v letošním roce 2016 v rámci Programu rozvojového partnerství pro 
soukromý sektor na tři roky. Počítáme s podáním žádosti o čerpání dotace na naše aktivity 
v rámci tohoto projektu na další rok 2017. Chtěla jsem se zeptat na dokumentaci 
potřebnou k této žádosti. Máme postupovat v režimu podávání nové žádosti (všechny 
dokumenty vyvěšené pro rok 2017) nebo stačí jen některé z nich.  

 

Použijte aktuální nové dokumenty z webu dle nové metodiky. Je nutno předložit opět kompletní 

žádost (nejprve pouze dokumenty žádosti, na základě kterých hodnotíme, a v případě úspěchu se 

dodávají právní dokumenty, viz Checklist). 

25. Projekt jsme podali letos a psali jsme jej na tři roky. Jak moc se musíme držet plánované 
struktury a rozpočtu předloženého v žádosti 2016? Nebo vzhledem ke změnám uvedeným 
v závěrečné zprávě můžeme zasáhnout do aktivit pro rok 2017 a eventuálně do rozpočtu 
(výše čerpané dotace a celkových nákladů se nezmění – jen přesuny mezi kapitolami) 

 

Můžete zasáhnout do aktivit a také do rozpočtu. Pokud by ale částka byla větší než původně 

schválená na daný rok, je nutno přiložit dopis s žádostí o navýšení. 

26.  Lze podat ve vyhlášeném výběrovém řízení přihlášku na jeden konkrétní projekt jak na 
studii proveditelnost, tak i na realizaci toho projektu? Pokud ano, musí být přihlášky dvě, 
tzn. jedna na studii proveditelnosti a druhá na realizaci? 

 

Ano, je možné si podat dvě samostatné žádosti. Žadatel může také zažádat o studii (například 

s dobou implementace leden- duben 2017) a zároveň i o dotaci na Realizaci (např. s dobou 

implementace první rok květen – listopad 2017) a obě žádosti mohou být teoreticky schváleny.  

27. Je možné si najmout expertní služby, ovšem od českého subjektu, pro vypracování odborné 
studie na území Vietnamu?  

 

Ano, v rámci Subdodávek. 

28. Taktéž by nás zajímalo, jestli je možné zahrnout do uznatelných nákladů, také poštovné za 
zaslané vzorky potenciálním partnerům, popřípadě náklady na výrobu těchto vzorků. 
 



Ano, pokud prokazatelně poštovní náklady souvisí s projektem. 

29. Jakým způsobem si máme stanovit náklady na cestování, pokud ještě nemáme koupené 
letenky a nevíme, kolik služebních cest budeme přesně absolvovat. Je možné v tomto 
případě uvažovat s menší odchylkou?  

 

Odhadem dle webových vyhledávačů, či na základě návrhu cestovních agentur. Předpokládáme, že 

jde o odhad, nikoliv finální částku, která se bude pochopitelně měnit. 

30. Jak moc závazný je sestavený návrh rozpočtu? Můžu v případě nečekaných výdajů navýšit 
některé částky? 

 

Ano, je to možné.  Přesuny mezi jednotlivými kapitolami (např. Osobní náklady a Subdodávky) jsou 

možné libovolně do 10%. V rámci kapitol je to možné bez omezení. Pokud by přesun mezi kapitolami 

byl větší než 10%, je nutno o takovou změnu písemně zažádat. Ve fázi schvalování návrhu dotační 

žádosti si ČRA vyhrazuje právo uplatnit před konečným schválením dotačních žádostí své připomínky 

k vybraným projektům – zejména se jedná o úpravy rozpočtu (např. neuznatelné či nehospodárné 

náklady, pokud se takové v rozpočtu objeví). Teprve po vypořádání připomínek hodnotící komise je 

možné přistoupit k vydání dotačního Rozhodnutí. 

 
31. Zpětné proplacení nákladů souvisejících s projektem (od. 1.1.) tedy je možné. Pokud 

budeme vybráni, budou nám uznány letenky do Mongolska, kam poletíme v lednu, ale byly 
zaplaceny už v prosinci?  
 

Náklad i výdaj musí být v jednom roce – výjimkou jsou např. mzdy, kdy se prosincová výplata hradí 

v lednu atp. (podobně např. telefon nebo energie, nájmy atd.) – tedy letenky zakoupené v prosinci 

nejsou uznatelný náklad. 

(Gramatika níže bez korektury – odpovídáme na dotazy tak, jak jsme jej obdrželi) 

32. V pripade zadosti o dotaci na Projekt Podnikatelsky plan, v Popisu projektu (bod 3) je 
pozadovan popis komercni zpusobilosti – jedna se o slovni popis, tedy obecny popis jak 
bude projekt financovan, ci se ocekava predbezny financni business model projektu 
vedouci ke komercni/financni zpusobilosti? Detailni financni model by dle naseho nazoru 
mel byt jednim z vystupu Projektu. 
 

Ano, jedná se o obecný popis, jaký je váš podnikatelský záměr a zda máte realistické představy o jeho 
možném financování. Detailní podnikatelský plán je výstupem dotace. 
 

33. Je mozne vyplnit jednu zadost o dotaci na Projekt Podnikatelsky plan na vice zemi 
soucasne? Konkretne bychom chteli zadat o dotaci na projekt „Male rozvodne site ve 
venkovskych oblastech“ (Rural solar mini-grids), pro zeme Etiopie, Tanzanie, Ghana. Bylo 
by to povazovano jako jedna zadost, ci 3 zadosti? Prosim rovnez o potvrzeni, ze firma muze 
zadat v ramci dotacni vyzvy o 3 projekty soucasne. 
 

Ano, na každou zemi je nutno vyplnit zvlášť, každá země bude mít trochu jiný kontext, a budou se na 

ně dívat kolegové z odlišných zastupitelských úřadů. Lze podat max. 3 žádosti v rámci výzvy – tedy 

ano, můžete podat 3 žádosti na 3 různé země. Pokud budete úspěšní ve více než v jedné zemi, je 



možno poté adekvátně upravit/synchronizovat cestovní náklady před vydáním Rozhodnutí (například 

abyste cestovali rovnou do dvou zemí po sobě v rámci jedné mise, za účelem finanční úspory 

dotačním prostředků). 

34. Ad predbezny rozpocet (Priloha V), u polozek 1.1. Experti a 5.2. Expertni sluzby, je potreba 
rozepsat tyto polozky jednotlive podle expertu, nebo se v rozpoctu pouze uvede suma 
celkovych hodin a prumerna jednotkova cena?  
 

Lze uvést sumu a jednotkovou cenu, ale závorky prosím uveďte jména expertů, kterých se výpočet 
týká. Uvítáme spíše větší míru detailu, než naopak. 
 

35. V pripade uspesneho posouzeni zadosti o dotaci, je mozne zahrnout do nakladu uznatelne 
naklady vznikle v souvislosti s Projektem zpetne (napr. od 1.1)? Je mozne zahajeni projektu 
stanovit napr. na 1.1.? 

 

Ano, to je možné. 

36. Prosím o objasnění položky 3 v příloze II: Hlavní aktivity realizované žadatelem v ČR a 
zahraničí v posledních dvou letech (název, země, objem)? Můžeme zde napsat naše 
největší projekty v časovém rámci 2 let a  jejich finanční hodnotu? 
 

Ano, přesně tak. 

 

 


