Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle
ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací), ve znění pozdějších předpisů.
1.
1.1.

Základní informace
Projednáno Radou Královéhradeckého kraje

dne

9.6.2010 (RK/13/692/2010)

1.2.

Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

dne

17.6.2010 (ZK 14/1007/2010)

1.3.

Název veřejné soutěže

1.4.

Cíl veřejné soutěže

1.5.

Priorita PRK, ke
které se veřejná
soutěž vztahuje
Specifický cíl PRK, ke
kterému se veřejná
soutěž vztahuje

1.6.

Regionální Inovační Fond Královéhradeckého kraje- Inovační vouchery 2010
Podpořit a rozšířit smluvní spolupráci a transfer znalostí mezi vysokými školami a malými a středními podniky v
regionu. Na jedné straně by měl být lépe využit inovační potenciál firem a na straně druhé zefektivněna
komercionalizace výzkumu vysokých škol.

Podnikání a zaměstnanost
B.Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery
C.Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou
D.Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumných. Podpora
výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické)

1.7.

Opatření PRK, ke
kterému se veřejná
soutěž
ěž vztahuje
h j

B1.Podpora kvalitních poradenských služeb pro začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné správy a
samosprávy
B2.Podpora
podnikatelských
s inovačním
d
d ik l ký h projektů
j k ů perspektivních
k i í h malých
lý h a středních
d í h firem
fi
i
í potenciálem
iál
B3.Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými partner
C1.Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a samosprávy a firem o svých záměrech na
území obce, města a kraje
D1.Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, komerční sféry a institucí sekundárního a
terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích formou jejich cílené propagace
D2.Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichž základě by bylo možné formulovat cíle
v oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich dosažení
D3.Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro inovační
aktivity

1.8.

Opatření Akčního
plánu RIS, ke
kterému se veřejná
soutěž vztahuje

Opatření 1.1.A Podpora spolupráce středních a vysokých škol, výzkumných organizací a firem v oblasti
výzkumu a vývoje
Opatření 1.2.C Podpora talentovaných studentů a jejich získávání pro oblast výzkumu a vývoje
Opatření 2.2.A Rozvoj mechanismů financujících inovační aktivity v regionu
Opatření 3.1.B Propojení podnikatelských subjektů a ostatních regionálních aktérů v oblasti výzkumných,
vývojových a inovačních aktivit
Opatření 3.3.A Zvýšení podílu soukromých finančních zdrojů na výzkum a vývoj

1.9.

Předmět veřejné
soutěže

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi firmami a univerzitami formou tzv. inovačních voucherů.
Jednorázová dotace je určena firmám se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje na
nákup znalostí od univerzit a fakult sídlících v Královéhradeckém kraji. Dotační prostředky podpoří smluvní
spolupráci prostřednictvím smluvního výzkumu. Cílem je motivovat k další navazující spolupráci. Vouchery
bude možné využít např. na smluvní vývoj produktu, služby, procesu, na testování nebo měření, návrh
prototypu, na inovační nebo technologický audit apod.

1.10. Forma podpory

dotace

1.11. Výše alokovaných
prostředků
1.12. Den vyhlášení soutěže

1.500.000,- Kč (včetně technické pomoci)
14.7.2010

1.14. Termín pro podávání
projektových žádostí
(soutěžní lhůta)

15.7.2010 - 20.8.2010

1.13. Doba realizace
projektů

19.11. 2010 - 31. 3. 2011

1.15. Uznatelné výdaje
projektu

Počínají běžet dnem přijetí projektové žádosti do veřejné soutěže.

1.16. Termín předložení
závěrečných zpráv

Do 30 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 29.4.2011 v českém a anglickém jazyce.

2.

Vymezení okruhu žadatelů

2.1.

Specifikace okruhu
žadatelů

2.2.

Žadatelem o dotaci nesmí být právnická nebo fyzická osoba která:

Malé a střední podniky splňující definici dle nařízení 364/2004/ES se sídlem nebo provozovnou na území
Královéhradeckého kraje.

nemá příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem
byl(a) v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
je v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a
inovacích podle § 23 odst. 2. zákona 130/2002Sb. To neplatí pro organizační jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a
vývojem
je v likvidaci a jejíž úpadek nebo hrozící úpadek je řešen v insolvenčním řízení
která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný
čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku

která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud
tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného grantu
která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji, státnímu rozpočtu, finančnímu úřadu, veřejné zdravotní pojišťovně
nebo správě sociálního zabezpečení
která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Odborné předpoklady k řešení projektu dle §18/ odst. 2a. Z. 130/2002Sb. v platném znění, prokazuje žadatel předložením originálu
smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí.
2.3.
3.

Lokalizace projektů území Královéhradeckého kraje
Vymezení okruhu poskytovatelů znalostí a služeb

3.1.

Specifikace okruhu
1. Univerzita Hradec Králové a její fakulty 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
poskytovatelů znalostí
3.Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 4.Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity
a služeb
obrany v Hradci Králové

4.
4.1.

Ekonomická část veřejné soutěže
Charakter způsobilých výdajů projektu
Výdaje na nákup znalostí nebo služeb bezprostředně vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí mezi příjemcem dotace a
poskytovatelem znalosti nebo služby.

4.2.

Charakter nezpůsobilých výdajů projektu
investiční prostředky - hmotný majetek
dary a pohoštění kromě věcných cen
nákup nemovitostí
členské poplatky, úhrada leasingu, úroky z úvěrů a půjček, odpisy
náklady na opravu a údržbu
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
dlužný úrok
ztráty ze směnných kurzů
DPH v případě, že žadatel je plátcem DPH ve vztahu k způsobilým výdajům projektu
tvorba kapitálového jmění (zisku)
pokuty a sankce
nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)

4.3.
4.4.
4.5.

Minimální výše dotace

10 000, - Kč

Maximální výše dotace

150 000,- Kč nebo do výše příjmcem nevyčerpané podpory v režimu
de-minimis za poslední tři roky.

Maximální možný podíl dotace na celkových zbůsobilých
výdajích projektu (%)

4.6.
Platební podmínky

5.

Výběr projektů a stanovení výše částky dotace

100%
Peněžní prostředky se převádějí na účet příjemce do 14 dnů od
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Čerpání i využití těchto
účelově vázaných prostředků se řídí statutem a zásadami regionálního
inovačního fondu, harmonogramem a podmínkami, které budou
specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Hodnotící proces vychází z požadavků zákona č.130/2002Sb. na organizaci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích. Královéhradecký kraj jmenuje tříčlennou komisi pro přijímání návrhů projektů z řad zaměstnanců Odbor grantů a dotací
KÚ KHK. Tato komise přijímá projektové žádosti, kontroluje přijatelnost a formálních náležitosti žádostí dle binárních kritérií.
Následně jsou projekty splňující podmínky přijatelnosti a formální náležitosti postoupeny nezávislým externím oponentům (vždy 2
posudky). Oponenti hodnotí dle věcných kritérií. Maximální počet bodů je 100. Finálním odborným poradním orgánem poskytovatele
je Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. RVVI doporučí ve výstupním protokolu finální pořadí podpořených
projektů včetně výše částky dotace pro každého úspěšného žadatele na základě aritmetického průměru bodového hodnocení posudků
obou oponentů. Tento protokol je postoupen orgánům Královéhradeckého kraje ke schválení. Konkrétně Výboru pro regionální rozvoj
zastupitelstva KHK a Radě KHK. Tyto orgány doporučí Zastupitelstvu KHK ke schválení úspěšné projekty včetně výše dotace. K
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace předloží žadatel smlouvu o poskytování služeb mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí. Obsah
této smlouvy bude korespondovat s údaji uvedenými v Žádosti o poskytnutí voucheru, resp. v příloze č.1. Žádosti (Smlouvě o smlouvě
budoucí). Dále předloží žadatel při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ověřený výpis z Obchodního rejstříku (ne starší než 90 dnů
od okamžiku podepisování smlouvy) žadatele.
5.1. Kritéria přijatelnosti projektů
Žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou v zadávací dokumentaci.
žádost byla doručena v řádném termínu pro podávání žádostí
Žadatel má sídlo nebo provozovnu na území Královéhradeckého kraje
Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uvedenou v zadávací dokumentaci.
Požadovaná výše dotace je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory uvedeným v zadávací
dokumentaci.
Požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným v zadávací dokumentaci.

5.2. Formální kritéria pro výběr projektů
Žádost musí být doručena řádně dle zadávací dokumentace veřejné soutěže ve VaVaI. Formálně je žádost hodnocena na základě
binárních kritérií. Negativní hodnota vede k vyřazení žádosti. Binárními kritérii jsou:
žádost dodržela veškeré formální náležitosti žádosti (zalepená, uzavřená, řádně označená obálka, 1 originál podepsaný statutárním
á
d l ) v tištěné i elektronické podobě
žádost
bylaždoručena
žádost obsahuje veškeré povinné přílohy žádosti (smlouva o smluvě budoucí s akadamickým pracovištěm, aktuální, ověřený výpis z
OR, ověřený výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce žadatele)
tištěná verze žádosti je podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (včetně úředně ověřené plné moci žadateli tomuto
oprávněnému zástupci)
spolupracující subjekt (poskytovatel znalostí) splňuje vymezení dle zadávací dokumentace
údaje žadatele uvedené v žádosti korespondují s výpisem z OR
5.3. Věcná kritéria pro výběr projektů

Věcné hodnocení žádosti je provedeno 2 nezávilými externími hodnotiteli. Projektu přiřadí bodovou hodnotu dle stanovených kritérií
hodnocení do připraveného hodnotícího formuláře se stručným zdůvodněním. Bodové ohodnocení může dosáhnout maximální
hodnoty 100 bodů. Kritérii, na základě nichž je projekt hodnocen jsou:
soulad žádosti o inovační voucher s aktuální výzvou (max. 20 bodů)
Způsobilost žadatele o inovační voucher (max. 10 bodů)
Způsobilost poskytovatele znalostí (max. 10 bodů)
účelnost vynaložení plánovaných prostředků - hodnocena bude účelnost vynakládaných prostředků vzhledem k předpokládaným
výstupům (max. 20 bodů)
jedinečnost spolupráce - hodnoceno bude zda se jedná o novou resp. probíhající spolupráci, předmět spolupráce (max. 20 bodů)
Hodnocení očekávyných výstupů, cílů a přínosů spolupráce (max. 20 bodů)
kategorizace spolupráce - hodnotitel posoudí, zda žadatel správně kategorizoval zaměření spolupráce (základní, aplikovaný výzkum,
experimentální vývoj)

Obsahové náležitosti projektové žádosti

6.

6.1. Náležitosti formuláře žádosti
Originál žádosti musí být v písemné podobě spolu s přílohami zaslán v daném termínu na odbor grantů a dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje + 1x v elektronické podobě (CD, DVD nebo flash disk) včetně příloh. Doklady opravňující jednat jménem
příjemce dotace nebo za něj musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Plné moci a pověření musí mít úředně
ověřený podpis zmocnitele, resp. statutárního orgánu, který příslušnou osobu jednáním zmocnil či pověřil.
6.2. Povinné přílohy žádosti
P1) Originál smlouvy o smlouvě budoucí na poskytování služeb v rámci smluvního výzkumu mezi žadatelem a poskytovatelem
znalostí. Smlouva musí řešit specifikaci předmětu plnění, cenu, harmonogram, odbornou způsobilost poskytovatele znalostí
prokázanou formou způsobu využití kapacit výzkumného týmu rsp. zařízení a technologií (specifikovat konkrétně : osoby a zařízení
rsp. technologie), existenci výsledků VaVaI zapsatelných do RIV IS VaVaI, způsob ověření jejich dosažení , vyřešení otázky práv k
výsledkům a jejich využití a způsob užití budoucí dotace.
P2) Čestné prohlášení o podporách obdržených v režimu de-minimis za poslední 3 roky.
P3) Rozpočet návrhu projektu
P4) Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele
6.3.

P5) Originál nebo ověřená kopie dokladu prokazujícího oprávnění k činnosti
Pro účely veřejné soutěže ve VaVaI používá Královéhradecký kraj jednotnou formu, obsah a rozsah formulářů uvedených v
následujících přílohách:
F1) Žádost o poskytnutí dotace z regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje
F2) Čestné prohlášení o podporách obdržených v režimu de-minimis za poslední 3 roky.
F3) Vzorová smlouva o poskytnutí dotace
F4) Podklady
P dkl d pro hhodnocení
d
í projektu
j kt
F5) Zápis o předběžné, průběžné a následné kontrole
F6) Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu podpořeného z regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

7.

Způsob podání žádostí

7.1.

Termín podání žádosti

7.2.

Místo pro podání žádosti

15.7.2010-20.8.2010

Žádost o podporu může být podána:
1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - v úředních hodinách: Pondělí 8.00 - 17.00, Úterý 8.00 - 14.00,
Středa 8.00 - 17.00, Čtvrtek 8.00 - 14.00, Pátek 8.00 - 14.00
2) doporučeně poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.)
7.3.

Náležitosti obálky
Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační voucher", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem
"Neotvírat"

8.

Závěrečné informace

8.1. Žadatel může předložit pouze 1 projektovou žádost o poskytnutí dotace. V případě, že podá více než 1 žádost, budou všechny
projektové žádosti tohoto žadatele vyřazeny z procesu hodnocení.
Zaslané žádosti o podporu včetně příloh se po ukončení termínu podání žádosti nevracejí.
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, název projektu, stručný popis předmětu
projektu, jméno poskytovatele znalostí, výše poskytnuté finanční podpory a popis výsledků ve struktuře a obsahu požadovaném RIV IS
VaVaI, pokud tomu nebrání zákonné důvody (zejména § 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., a související).
Hodnotící lhůta se stanovuje v délce 86 kalendářních dnů, a to od 21.8.2010 do 15.11.2010. O výsledcích hodnotícího řízení bude
rozhodnuto na nejbližším možném zasedání orgánů Královéhradeckého kraje po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru
projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů schválených k podpoře budou bezprostředně po rozhodnutí orgánů
Královéhradeckého kraje o přidělení dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje písemně vyrozuměni odborem grantů a dotací
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku řízení a vyzváni k podepsání smlouvy. Krajský úřad zveřejní seznam všech
podpořených projektů na internetových stránkách kraje a v Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
8.2. Úspěšný žadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), které souvisejí s realizací jeho projektu a budou
vytvořeny po uzavření smlouvy, logo Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje a text „Tento projekt byl finančně
podpořen Královéhradeckým krajem“.
8.3. Tato veřejná soutěž ve výzkumu, experimetálním vývoji a inovacích se řídí Statutem regionálního inovačního fondu
K
ál éh d kéh kkraje,
j Zá
d i pro ččerpání
á í regionálního
i ál íh iinovačního
č íh fondu
f d Královéhradeckého
K ál éh d kéh kkraje,
j zákonem
ák
č 130/2002Sb v
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platném znění a Obchodním zákoníkem (Zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny
předložené návrhy.
8.4. Kontaktní osoba pro převzetí zadávací dokumentace
8.5. Ing. Jan Špelda, jspelda@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 499, číslo kanceláře 4c-N3.441, v úředních hodinách: Pondělí 8.00 - 17.00,
Úterý 8.00 - 14.00, Středa 8.00 - 17.00, Čtvrtek 8.00 - 14.00, Pátek 8.00 - 14.00

