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1  Program incomingových misí: zaměření a cíle 

Program incomingových misí zaměřený na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských 
vztahů je navrhován Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem podpořit obchodní vztahy a 
aktivity podnikatelských reprezentací, kterými jsou míněny svazy, asociace a sdružení a také 
obchodní komory.  
 
 
Účastí svazů, asociací a obchodních komor se zúročí jejich bohaté databáze podnikatelských 
a jiných subjektů v ČR i v zahraničí, jejichž vedení vyplývá z podstaty jejich činnosti. Tou je 
zejména šíření znalostí a informací o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních 
předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit a hospodářských vztahů se zahraničím. 
Obchodní komory tak nabízejí významný potenciál pro zprostředkování obchodních kontaktů 
pro české exportéry v jejich styku se zahraničím. 
 

1.1 Definice incomingové mise 
Incomingovou misí se rozumí návštěva zástupců zahraničních institucí, funkcionářů 
s rozhodovací pravomocí, zahraničních obchodníků anebo odborných novinářů v České 
republice, zpravidla při příležitosti veletrhu nebo jiné akce (např. seminář, prezentační akce, 
konference). 
 
 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrani%C4%8D%C3%AD
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2  Podmínky realizace incomingové mise 

2.1 Výběr proexportních aktivit 
Výběr incomingových misí, které se zpravidla konají u příležitostí veletrhů, seminářů, 
prezentačních akcí nebo konferencí v ČR, provádí MPO na základě zaslaných návrhů 
podnikatelských reprezentací (svazy, asociace, sdružení a hospodářské, obchodní komory) 
(dále jen „navrhovatelů“) a platné metodiky, která stanovuje základní kritéria pro poskytnutí 
podpory a danou aktivitu, a to: 

- teritoriální zaměření (v souladu s Exportní strategií ČR pro období 2012 až 2020) 
- rozsah, kvalita a úroveň prezentace oboru na akci 
- předpokládaný proexportní efekt  
- výše poskytnuté státní podpory daného oboru jinými formami (ČOÚ, SVV) 
- náročnost prosazení daného oboru na zahraniční trhy. 
 

Výběr je současně v souladu s proexportními strategickými záměry MPO, tj. respektuje 
obchodně politické a oborové zájmy české podnikatelské sféry a pokrývá široké spektrum 
českého průmyslu.  
Jednotlivé žádosti/projekty budou posouzeny odbornou komisí MPO v rámci platných 
předpisů s doporučením vedení Odboru řízení exportní strategie k rozhodnutí o přidělení či 
nepřidělení podpory vybraným akcím v rámci finančních možností. 
 

2.2 Rozsah finančních prostředků 
Celkový rozsah finančních prostředků na příslušný rok stanoví MPO v souladu s finančními 
možnostmi danými rozsahem přidělených finančních prostředků na proexportní činnost. 
Správce rozpočtových prostředků MPO pro incomingové mise určí maximální výši podpory 
na jednotlivé schválené projekty, maximálně však do výše 120 000 Kč bez DPH. Správce 
rozpočtových prostředků určuje rovněž celkový objem finančních prostředků na celý 
program podpory incomingových misí. 
 

2.3 Obecné podmínky realizace  
Základním dokumentem pro realizaci incomingové mise je návrh na realizaci incomingové 
mise obsahující všechny formální náležitosti uvedené v kapitole 3 tohoto dokumentu.  
Navrhovateli (realizátorovi) projektu bude zaslána objednávka. Samotnou realizaci projektu 
zabezpečí navrhovatel (realizátor) ve spolupráci s MPO a příslušnou veletržní správou, 
případně s dalšími institucemi v souvislosti s tuzemskou proexportní aktivitou. 
 
Účastníci akce musejí být prokazatelně informováni, že akce byla realizována Ministerstvem 
průmyslu a obchodu v rámci aktivit na podporu exportu. Toho může být dosaženo například 
informací viditelně umístěnou během předmětných jednání s logem MPO a textem „Akce 
(název) byla realizována Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci aktivit na podporu 
exportu“. 
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3  Informace pro navrhovatele: náležitosti návrhu 
realizace incomingové mise při tuzemské akci v ČR 

Návrh na realizaci incomingové mise musí obsahovat tyto formální náležitosti: 

3.1 Navrhovatel projektu 
Navrhovatelem projektu je svaz, asociace, sdružení a hospodářské, obchodní komory 
s působností v ČR.  
Tento bod obsahuje: 

 Název organizace, 

 Identifikační údaje. 

3.2 Popis projektu 
Jedná se o představení projektu jako takového: 

 Název a stručná charakteristika projektu, 

 Realizátor projektu, 

 Místo a termín konání tuzemské akce v ČR 

3.3 Cíl projektu 
Cílem projektu obecně je podpora aktivit podnikatelských reprezentací (svazy, asociace, 
sdružení, hospodářské, obchodní komory). Konkrétními příklady mohou být: 

 Podpora vývozu českých firem do zahraničí, 

 Prezentace českých firem zahraničním partnerům, 

 Akvizice zahraničních investorů, 

 Bilaterální jednání mezi tuzemskými firmami a zahraničními partnery o možnostech 
vzájemné spolupráce při exportních aktivitách ČR. 

3.4 Cílové skupiny projektu 
Příkladem cílových skupin projektu jsou: 

 Zahraniční obchodníci,  

 Instituce, funkcionáři s rozhodovací pravomocí, 

 Velkoodběratelé, dovozci, nákupčí, 

 Odborní novináři. 

3.5 Dílčí aktivity projektu 
Dílčí aktivity jsou jednotlivé činnosti směřující k naplnění cílů projektu. Příkladem dílčí 
aktivity projektu může být: 

 Realizace obchodních schůzek mezi členy obchodní mise a zástupci českých firem, 

 Společná jednání s představiteli svazů, asociací, 

 Zajištění návštěvy ve výrobních prostorách firem, 

 Uspořádání workshopu s prezentací daného oboru a českých výrobců. 
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3.6 Výstupy projektu 
Výstupy projektu se rozumí výsledky dílčích aktivit směřující k naplnění cílů projektu, 
výstupem projektu může být například: 

 Aktualizace informací o obchodních a investičních příležitostech v zahraničí pro české 
exportéry, aktualizace informací pro zahraniční firmy o příležitostech v ČR, 

 Představení České republiky jako atraktivní destinace pro zahraniční exportéry, 

 Prezentace možností v zahraničí pro české firmy, 

 Rozšíření a aktualizace povědomí českých exportérů o proexportní státní politice, 

 Navázání osobních kontaktů s potencionálními zahraničními obchodními partnery. 

3.7 Harmonogram realizace projektu 
Harmonogram realizace projektu se obvykle skládá z jednotlivých dílčích částí: 

 Časový horizont přípravné fáze, 

 Časový horizont realizační fáze (termín samotného konání akce), 

 Časový horizont závěrečné fáze (vyhodnocení průběhu akce, vypracování 
závěrečných zpráv a vystavení faktur za realizované služby). 

3.8 Rozpočet projektu 
Maximální výše finančních prostředků, které MPO poskytne na jeden projekt, je 120 000 Kč 
a podléhá vždy posouzení a schválení Ministerstvem průmyslu a obchodu. Projekt je 
realizován formou zadání objednávky ze strany MPO na zajištění služeb vybraných ze 
zaslaného návrhu a jejich následné úhrady. Jednotlivé nákladové položky je tedy nutné do 
návrhu rozepsat konkrétně s uvedením jejich předpokládaného rozsahu a ceny.  
 
Poznámky:  

1. Rozsah a počet vybraných položek může být na základě posouzení MPO upraven.  

2. V rámci vyúčtování nelze navyšovat ani nijak zaměňovat částky mezi jednotlivými 

položkami.  
3. Návrh může překračovat výše uvedený finanční limit ve výši 120 tis. Kč, náklady nad tímto 
finančním limitem v takovém případě hradí navrhovatel/realizátor. 

3.8.1 Uznatelné náklady projektu 

Uznatelnými náklady projektu se rozumí náklady vynaložené v bezprostřední souvislosti se 
schváleným projektem. Takto uznatelnými nákladovými položkami zpravidla bývají: 

 Doprava do ČR (i zpět), 

 Doprava v ČR, 

 Ubytování, 

 Tlumočení, 

 Překlady, 

 Pronájem prostor pro workshop, 

 Vybavení nábytkem (židle, stolky, řečnický pult, apod.), 

 Technické vybavení (dataprojektor, notebook, ozvučení, projekční plátno, mikrofon, 
apod.), 

 Internetové připojení, 
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 Poutač s informací o zapojení MPO do projektu (včetně loga MPO) umístěný na 
viditelném místě v prostorách konání realizované aktivity, 

 Grafické označení prezentujících se firem v prostorách konání realizované aktivity, 

 Vstupenky na veletrh/konferenci/seminář, 

 PR materiály, 

 Podkladové materiály pro dílčí aktivity, 

 Pozvánky, 

 Hostesky, 

 Pohoštění,  

 Další produkční zajištění. 

3.9 Podmínky pro vyúčtování akce 

3.9.1 Vyúčtování projektu  

Ze strany realizátora musí být vyúčtování projektu předloženo do jednoho měsíce po jeho 
ukončení. V případě projektů realizovaných na konci roku je bezpodmínečně nutné 
vyúčtování předložit do 10. prosince příslušného roku.  

3.9.2 Závěrečná zpráva 

Podmínkou pro vyúčtování projektu je předložení závěrečné zprávy, kde realizátor provede 
jeho celkové vyhodnocení. Toto vyhodnocení realizátor zašle příslušnému projektovému 
manažerovi v elektronické a listinné podobě. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

1. Popis průběhu incomingové mise, 

2. Informace o naplnění hlavních výstupů projektu, 

3. Konečný přehled nákladů v položkovém členění v souladu s návrhem 
rozpočtu, 

4. Návrhy a doporučení v rámci podpory exportu nabyté na základě realizované 
akce, 

5. Přílohu č. 1: Fotodokumentaci přednášejících, účastníků, u akcí typu 
workshop označení o realizaci aktivity s podporou MPO (logo a text), 

6. Přílohu č. 2: Seznam účastníků incomingové mise. 

 
Po schválení závěrečné zprávy ze strany MPO zašle realizátor fakturu ve dvou vyhotoveních 
na následující adresu:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Útvar účetnictví a financování 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

Datum vystavení faktury nesmí být dřívější, než je datum schválení závěrečné zprávy. V textu 
faktury bude uvedeno číslo objednávky a název proexportní aktivity. 
 
MPO si vyhrazuje právo kontroly průběhu projektu. 


