Kontaktní osoby
Malý, střední podnik

- poskytovatelů znalostí
Ing. Věra Tlapáková
tajemnice Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
tel.: 495 816 240, 728 325 600, e-mail: tlapakovav@lfhk.cuni.cz
Lékařská fakulta UK v HK, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové 1
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost
tel.: 495 067 422, e-mail: Tomas.Simunek@faf.cuni.cz
Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

znalost
technologie
služba

Vysoká škola

ﬁnance
Prof. PhDr. RNDr. Antonín Slabý, CSc.
prorektor pro vnější vztahy a tvůrčí činnost UHK
Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční styky FIM UHK
tel.: 493 332 512, 493 332 205
e-mail: antonín.slabý@uhk.cz, petra.poulova@uhk.cz
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Co je to inovační voucher?

Doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost FVZ UO
MUDr. Roman Blanař
proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVZ UO
tel.: 724 692 608, 606 670 199
e-mail: kucakam@pmfhk.cz, blanar@pmfhk.cz
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Třebešská 1575
500 01, Hradec Králové

- pro převzetí zadávací dokumentace
Ing. Jan Špelda
Odbor Grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
tel.: +420 495 817 499, e-mail: jspelda@kr-kralovehradecky.cz
Pivovarské náměstí 1245 , 500 03, Hradec Králové

Voucher je jednorázová dotace určena ﬁrmám se sídlem
nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje
na nákup znalostí/služeb/technologií od vysokých škol
a fakult sídlících v Královéhradeckém kraji. Dotační
prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer
znalostí mezi vysokými školami a malými a středními
podniky v Královéhradeckém kraji. Na jedné straně
by měl být lépe využit inovační potenciál ﬁrem a na
straně druhé zefektivněna komercionalizace výzkumu
vysokých škol.

- pro potenciální žadatele
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://rif.kr-kralovehradecky.cz

INOVAČNÍ VOUCHERY
Veřejná soutěž ve výzkumu,
vývoji a inovacích 2010
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Malý, střední podnik

Vysoká škola

Královéhradecký kraj

Kdo může žádat?

Na co lze voucher použít?

Hodnotící proces

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

Harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže: 14. 7. 2010
Termín pro podávání projektových žádostí (soutěžní lhůta):
15. 7. 2010 - 20. 8. 2010
Podpis smluv s vítězi: první polovina listopadu 2010
Uznatelné náklady projektu běží od přijetí projektové žádosti do veřejné
soutěže.
Konec realizace úspěšných projektů: nejpozději do 31. 3. 2011
Žadatel může předložit pouze 1 projektovou žádost o poskytnutí dotace.

Výše dotace
10 000 - 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vývoj produktu / procesu / služby
Testování a měření
Studie proveditelnosti
Přístup k výzkumnému zařízení
Navrhování prototypů
Analýza vhodnosti použití materiálu
Design produktu
Tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu
Posouzení ekonomického dopadu
Analýza trhu / marketingová strategie
Inovační / technologický audit
Nastavení nového byznys nebo management modelu ﬁrmy
Optimalizace operačních procesů ﬁrmy a další

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)

Žádostí přijme tříčlenná komise z řad zaměstnanců Odbor grantů
a dotací KÚ KHK. Tato komise zkontroluje přijatelnost a formální náležitosti žádostí dle binárních kritérií. Následně jsou projekty splňující
podmínky přijatelnosti a formální náležitosti postoupeny nezávislým
externím oponentům (vždy 2 posudky). Finálním odborným poradním
orgánem poskytovatele je Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. RVVI doporučí orgánům Královéhradeckého kraje
ke schválení projekty včetně částek 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.
ve Smlouvě o smlouvě budoucí. Dále předloží žadatel při uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace ověřený výpis z Obchodního rejstříku.

Povinné přílohy projektové žádosti
P1) Originál smlouvy o smlouvě budoucí na poskytování služeb
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 žadatele o podporách obdržených v režimu
de-minimis za poslední 3 roky.
P3) Rozpočet návrhu projektu.
P4) Ověřená kopie dokladu prokazujícího oprávnění k činnosti
(Živnostenský rejstřík).
P5) Kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele.

