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Ing. Jan Špelda
e-mail: speldaj@lfhk.cuni.cz, tel.: +420 495 816 298
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Grantové a zahraniční oddělení poštovní přihrádka 38
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, www.lfhk.cuni.cz

Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční styky FIM
e-mail: petra.poulova@uhk.cz, tel.: +420 49 333 2205
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www.uhk.cz

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost
e-mail: Tomas.Simunek@faf.cuni.cz, tel.: +420 495 067 422
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Heyrovského 38, 500 05 Hradec Králové, www.faf.cuni.cz

Doc .Ing.Kamil Kuča, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost
e-mail: kucakam@pmfhk.cz, tel.: +420 724 692 608
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany
Třebešská 1575 , 500 01 Hradec Králové, www.pmfhk.cz

- pro potenciální žadatele

Ing. Václav Ludvík
e-mail: ludvik@vsuo.cz, tel.: +420 493 692 821-3, linka 23
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 Hořice, www.vsuo.cz

Ing. Ivana Ptáčková
Krajský úřad Libereckého kraje
tel.: +420 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz
Ing. Martin Dittrich
Technologické centrum Hradec Králové
tel.: +420 495 077 120, mobil: +420 724 518 622
e-mail: martin.dittrich@tchk.cz
Daniel Všetečka, MSc.
Centrum evropského projektování
mobil: +420 720 404 204, tel.: +420 495 817 810
e-mail: vsetecka@cep-rra.cz
Pro více informací: http://www.kraj-lbc.cz (v sekci Grantový fond)
http://rif.kr-kralovehradecky.cz

Co je to inovační voucher?
Voucher je jednorázová dotace určena ﬁrmám se sídlem
nebo provozovnou na území Královéhradeckého nebo
Libereckého kraje na nákup znalostí/služeb/technologií
od vysokých škol, výzkumných institucí/organizací
sídlících v Královéhradeckém nebo Libereckém kraji.
Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer
znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi/
organizacemi a malými/středními podniky. Na jedné straně
by měl být lépe využit inovační potenciál ﬁrem a na straně
druhé zefektivněna komercionalizace výzkumné sféry.

Ing. Miroslav Rozkot , CSc.
e-mail: vuzvkostelec@tiscali.cz, tel.: +420 494 323291, linka 106
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. - Pracoviště v Kostelci
nad Orlicí, Komenského 1243, 517 41 Kostelec nad Orlicí
home.tiscali.cz/vuzvkostelec
Ing. Zdeněk Borecký
e-mail: zdenek.borecky@suro.cz, tel.: +420 498 652 708
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. – pobočka Hradec Králové
Piletická 57, 500 03 Hradec Králové, www.suro.cz
Ing. Jiří Novák, Ph.D
e-mail: novak@vulhmop.cz, tel.: +420 724 907 649
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,
v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno
www.vulhm.opocno.cz
Ing. Karel Antoš, Ph.D
náměstek pro strategické řízení a rozvoj
e-mail: antos@fnhk.cz, tel.: +420 495 833 009
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05
Hradec Králové, www.fnhk.cz
Doc. Ing. Petr Tůma, CSc. ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace
e-mail: petr.tuma@tul.cz, tel.: +420 485 353 101
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
www.tul.cz
Ing. Jaromír Ficek, Ph.D.
e-mail : jaromir.ﬁcek@vuts.cz, tel.: +420 485 302 486
VÚTS, a.s. U Jezu 525/4, P.O. Box 92, 461 19 Liberec 1
www.vuts.cz
Ing. Pavlína Kotrbatá zástupce obchodu a marketingu
e-mail: pavlina.kotrbata@membrain.cz
tel.: + 420 487 888 653, mobil: + 420 724 942 899
MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27, Stráž pod Ralskem
www.membrain.cz
Ing. Martin Kloz, CSc. ředitel
e-mail: martin.kloz@cvevl.cz, tel.:+420 602 348 386
Centrum pro energetické využití litosféry v.v.i.
Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, www.cvevl.cz
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Malý, střední podnik

Vysoká škola, výzkumná instituce/organizace

Královéhradecký a Liberecký kraj

Kdo může žádat?

Na co lze voucher použít?

Hodnotící proces

Královéhradecký a Liberecký kraj vyhlašují dvě koordinované
veřejné soutěže. Malé a střední podniky splňující deﬁ nici dle přílohy
č.1 Nařízení 800/2008/ES se sídlem nebo provozovnou na území
Královéhradeckého kraje podávají projektové žádosti do veřejné
soutěže vyhlášené Královéhradeckým krajem. Malé a střední podniky
splňující deﬁ nici dle přílohy č.1 Nařízení 800/2008/ES se sídlem
nebo provozovnou na území Libereckého kraje podávají projektové
žádosti do veřejné soutěže vyhlášené Libereckým krajem.

Harmonogram soutěže
Termín pro podávání projektových žádostí (soutěžní lhůta):
24.11.2011 - 30.12.2011
Způsobilé výdaje projektu běží od přijetí projektové žádosti do veřejné
soutěže.
Konec realizace úspěšných projektů: nejpozději do 30.7.2012
Žadatel může předložit pouze 1 projektovou žádost o poskytnutí dotace.

Výše dotace
50 000 - 150 000 Kč nebo do výše příjemcem nevyčerpané podpory
v režimu de-minimis za poslední tři roky. Maximální možný podíl dotace na
celkových způsobilých výdajích projektu je 100 %.

Výdaje na nákup znalostí nebo služeb bezprostředně vyplývající ze smlouvy
o smlouvě budoucí mezi příjemcem dotace a poskytovatelem znalosti nebo
služby.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smluvní vývoj produktu/služby/procesu
Testování a měření
Přístup k výzkumnému zařízení
Navrhování prototypů
Analýzu vhodnosti použití materiálu
Design produktu
Tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu
Posouzení ekonomického dopadu
Analýzu trhu / marketingovou strategii
Nastavení nového byznys nebo marketingového modelu ﬁrmy
O ptimalizaci operačních procesů ﬁrmy a další

Hodnotící proces v každém kraji se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací veřejné soutěže. Nejprve je posouzena přijatelnost
a formální kritéria projektových žádostí. Následuje nezávislé expertní hodnocení dvěma případně třemi experty dle věcných kritérií. Maximální počet bodů je 100. Roli odborného poradního orgánu plní ve výzvě Královéhradeckého kraje Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého
kraje (RVVI KHK), ve výzvě Libereckého kraje pak Pracovní skupina Inovace Libereckého kraje (PSI LK). RVVI KHK a PSI LK doporučí orgánům
poskytovatele ke schválení ﬁ nální pořadí včetně výše částky dotace pro
každého úspěšného žadatele. K podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
předloží žadatel smlouvu o poskytování služeb mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí, jejíž obsah bude korespondovat s údaji uvedenými
ve Smlouvě o smlouvě budoucí, která byla přílohou projektové žádosti.

Povinné přílohy projektové žádosti
Na co nelze voucher použít?
•
• Standardní tréninkové a školící kurzy
• Koupě softwaru
• Reklamní materiály - design a produkce (včetně tvorby webových
stránek)
• Standardní opakující se služby (např. auditorské služby, účetnictví,
prodejní aktivity apod.)
• Právní služby
• Dotační poradenství
• Stáže pro studenty
• Podpora exportu
• Nákup materiálu (který není nezbytný pro realizaci zakázky)

•
•
•
•

Originál smlouvy o smlouvě budoucí na poskytování služeb
mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí. Smlouva musí řešit
speciﬁkaci předmětu plnění, cenu, harmonogram, popis odborné
způsobilosti poskytovatele znalostí (výzkumný tým, zažízení,
technologie, materiál ...), existenci výsledků VaVaI zapsatelných
do IS VaVaI, způsob ověření jejich dosažení, vyřešení otázky práv
k výsledkům a jejich využití a způsob užití budoucí dotace.
Textová část popisu projektu. Platí pouze pro žadatele
v Libereckém kraji.
Čestné prohlášení o podporách de minimis za poslední 3 roky.
Platí pouze pro žadatele v Libereckém kraji.
Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele. Platí pouze
pro žadatele v Královéhradeckém kraji
Žadatelé v Královéhradeckém kraji vyplňují projektovou žádost
pomocí aplikace DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

