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STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

________________________________________________________________

vyhlašuje druhou výzvu v

programu podpory spolupráce podniků ze 
Středočeského kraje a výzkumných organizací 

„STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY“

Vyhlášení výzvy v programu: 27. 3. 2017
Finanční prostředky určené pro výzvu: 5 mil. Kč

Maximální výše podpory na 1 projekt: 150 000 Kč
Příjem žádostí: od 27. 3. 2017 do 28. 4. 2017

Doba realizace projektů: od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

VYHLAŠOVATEL
Středočeské inovační centrum, spolek

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
korespondenční adresa: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU 
„STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY“

Název programu Středočeské inovační vouchery

Stručný popis
Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků 
ze Středočeského kraje s výzkumnými organizacemi  z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí 
jednorázové dotace podniku na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na 
transferu znalostí.

Cíl
▪ stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou

▪ podpořit inovační aktivity (produktové a procesní inovace) podniků pro posílení jejich
konkurenceschopnosti

Cílová skupina Podnikatelské subjekty (právnícké i fyzické osoby) kteří realizují inovaci na území  
Středočeského kraje.

Hlavní podmínky pro 
žadatele

▪ je oprávněn k podnikání se sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji
▪ musí k datu podání žádosti o podporu být na základě svého čestného prohlášení malým 

nebo středním podnikem podle v doporučení Komise 2003/361/ES
▪ musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmu
▪ nesmí mít vyčerpán limit pro podporu de minimis

Žadatel musí splňovat i další podmínky uvedené v této výzvě.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytnuta formou dotace na náklady spojené s poskytnutím služby v oblasti 
výzkumu, vývoje nebo inovací.
Minimální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt: 150 000 Kč
Dotace bude tvořit maximálně 75 % nákladů projektu. 
Podpora je poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále 
jen „de minimis“)

Celková alokace 
finančních prostředků 
na tuto výzvu

5 000 000 Kč

Příklady 
podporovaných 
služeb

▪ výzkum, vývoj nebo inovace produktu nebo služby
▪ testování a měření, diagnostika a zkoušky, rozbory, analýzy či výpočty v souvislosti 

s inovací produktu /nebo služby
▪ přístup k výzkumnému zařízení a souvisejícím odborným službám
▪ navrhování prototypů (či funkčních vzorků) 
▪ zkoušení nového výrobku před zavedením do sériové nebo hromadné výroby
▪ analýza vhodnosti použití materiálu
▪ design nových výrobků – průmyslový, produktový
▪ studie proveditelnosti

Harmonogram

▪ vyhlášení programu: 27. 3. 2017
▪ příjem žádostí: 27. 3. 2017 - 28. 4. 2017 do 23:59 hod.
▪ vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): 5/2017

▪ schválení podpory vybraným projektům vyhlašovatelem programu: 5/2017

▪ podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: 5/2017

▪ podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb: 5-7/2017

▪ realizace projektů spolupráce: 5/2017 – 12/2017

www.s-ic.cz/inovacni-vouchery

http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery
http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery


3

Středočeské inovační centrum, spolek
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

info@s-ic.cz
www.s-ic.cz

Podmínky dotačního programu Středočeské 
inovační vouchery 

1. Cíl vyhlášení programu 

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků 
ze Středočeského kraje s výzkumnými organizacemi z České republiky.

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi, 
podporou spolupráce při poskytování znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat 
do spolupráce s výzkumnou organizací, ke které by jinak nedošlo. Výzkumné organizace získají možnost 
účastnit se aktivit s přímým dopadem na praktické využití ve výrobě a poskytování služeb.

Spolupráce ověřená na malých projektech inovačních voucherů vytvoří základ pro další spolupráci ve 
větších nebo dlouhodobějších projektech.
Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a výzkumnými 
organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k zvýšení a lepšímu 
využití znalostního potenciálu regionu. 

Inovační vouchery umožňují podnikům plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace 
dodá služby potřebné pro inovace. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné 
spolupráce s podniky získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek 
svých aktivit a kapacit směrem k praxi.

Transfer znalostí, resp. služby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jsou pro účely tohoto programu 
definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnik nové a nejsou 
běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to 
zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

Program by tak měl přispět k podpoře inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) podniků 
ve Středočeském kraji a posílení jejich konkurenceschopnosti.

2. Vazba vyhlášení programu na rozvojové dokumenty 
Středočeského kraje

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tzv. Národní RIS3 
strategie) – Středočeský kraj (krajská příloha)

Klíčová oblast změn B: Inovační výkonnost firem
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3. Zúčastněné subjekty

3.1 Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum, spolek, se sídlem 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 042 28 235.

Středočeské inovační centrum, spolek (dále jen „poskytovatel dotace“) plní zároveň funkci implementační 
agentury ve smyslu návrhu koncepce a implementace systému, koordinace programu, sběru žádostí o 
poskytnutí voucherů, výběru příjemců voucherů, proplácení dotací, kontroly a následné evaluace 
programu.

Finanční prostředky poskytl Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
IČ: 708 91 095.

3.2 Poskytovatelé služeb VaVaI

Výzkumné organizace (veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce dle zákona 341/2005 
Sb., a ostatní výzkumné organizace), které mají sídlo v ČR a splňují definici Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, kapitola 1.3.).
Výzkumné organizace poskytnou služby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) příjemci 
na základě smlouvy o poskytnutí služeb.

3.3 Žadatelé, příjemci voucheru 

Žadatel o voucher musí splňovat následující podmínky:

▪ musí k datu podání žádosti o podporu být na základě svého čestného prohlášení malým nebo
středním podnikem podle Doporučení Komise 2003/361/ES,

▪ je oprávněn k podnikání na území České republiky, které odpovídá podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,

▪ je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním
úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Žadatel doloží čestné 
prohlášení o registraci na finančním úřadě podle § 125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v platném znění,

▪ musí mít sídlo nebo provozovnu ve Středočeském kraji.

Žadatel musí dále splňovat ke dni podání Žádosti o voucher tyto další podmínky:

▪ nemít žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a 
zdravotním pojišťovnám, ani nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,

▪ proti žadateli nesmí být podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, ani zamítnut návrh 
na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku, 
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▪ nesmí být v úpadku či v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek nesmí být řešen 
v insolvenčním řízení,

▪ musí být bezúhonný podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Tento předpoklad musí 
splňovat i statutární orgán a každý člen statutárního orgánu žadatele,

▪ na žadatele nesmí být vydán inkasní příkaz po předchozím rozhodnutí Komise prohlašující, 
že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,

▪ nesmí být podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014),
▪ nesmí mít u Poskytovatele služeb VaVaI majetkový podíl, ani se podílet na jeho řízení. Statutární 

orgán ani žádný ze členů statutárního orgánu žadatele nesmí být v pracovněprávním vztahu 
s Poskytovatelem služeb VaVaI,

▪ na realizaci služeb uvedených v Žádosti o voucher ani na jejich část nesmí žadatel čerpat jinou 
veřejnou podporu,

▪ Žadatel/Příjemce nemůže získat voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro 
podporu de minimis.

Výše uvedené skutečnosti žadatel doloží ve své žádosti čestným prohlášením. Poskytovatel dotace má 
právo tyto informace ověřit. Vzory čestných prohlášení budou umístěny na internetových stránkách 
Programu (www.s-ic.cz/inovacni-vouchery).

V případě nedodržení jakýchkoliv podmínek stanovených touto výzvou budou žádosti z dalšího 
posuzování vyřazeny.  

Žadatel, v jehož prospěch bude o poskytnutí finanční podpory rozhodnuto a bude s ním podepsána 
Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru, se poté stává příjemcem. 

V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a 
násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis) ve 
smyslu Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 a č. 1408/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na 
podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013 a Nařízení Evropské komise č. 717/2014 ze dne 24. června 
2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy.

4. Lokalizace programu

Žadatel se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji realizuje projekt, jehož dopad musí být 
na území Středočeského kraje (např. inovovaná výroba nebo inovované služby).

5. Termíny a časový rámec realizace programu

Vyhlášení výzvy v programu: 27. 3. 2017

Příjem žádostí: od 27. 3. 2017 do 28. 4. 2017 do 23:59 hod.

Doba realizace projektů: od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017

http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery
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6. Finanční alokace programu

Celkový objem finančních prostředků alokovaných na výzvu: 5 000 000,- Kč

7. Inovační voucher

Inovační voucher je neinvestiční účelová dotace v hodnotě až 150 000 Kč (kryje maximálně 75 % 
uznatelných nákladů projektu, další část kofinancuje žadatel), kterou firma může využít, v souladu 
s podmínkami této výzvy, na nákup služby od poskytovatele služeb VaVaI, posílí konkurenceschopnost 
firmy tak, že jí napomůže k inovaci výrobku, služby nebo procesu.

Minimální výše podpory na jeden projekt:    50 000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt: 150 000 Kč
Maximální míra podpory: 75 % uznatelných nákladů projektu

Realizace projektu inovačního voucheru ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt; příjemce 
je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

Příjemce voucheru musí uplatnit výsledky nakupovaných služeb od poskytovatele služeb VaVaI v podobě 
konkrétních inovací výrobku, služby nebo procesu ve své podnikatelké činnosti.

V rámci výzvy tohoto programu může žadatel podat žádost o podporu pouze jednoho projektu. Podpora je 
poskytována pouze na uznatelné náklady projektu dle Kap. 8. Na poskytnutí inovačního voucheru není 
právní nárok. Poskytnutá podpora může být snížena rozhodnutím poskytovatele.

8. Uznatelné náklady projektu

Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje níže uvedené podmínky: 

▪ byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a těmito podmínkami, 
▪ musí být prokazatelně vynaložen během realizace projektu a v přímé souvislosti s prováděním 

projektu, zanesen v účetnictví žadatele a musí být doložen účetními doklady,
▪ byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo 

příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno, 
▪ vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Uznatelnými náklady jsou náklady, které žadatel uhradí poskytovateli služeb VaVaI, se kterým uzavřel 
smlouvu o poskytnutí služeb.
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Inovační voucher lze využít pouze na nákup služby od poskytovatele služeb VaVaI v oblasti:

▪ poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, 
testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních 
konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, 
funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, 
optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, 
konzultace a poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, 
studie proveditelnosti apod.

▪ poskytnutá služba VaVaI musí obsahovat prvek novosti.

Daň z přidané hodnoty (DPH) vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

Níže uvedené aktivity / výdaje jsou pro použití voucheru nezpůsobilé. Projektové záměry obsahující tyto 
aktivity / výdaje budou z výběrového procesu vyloučeny:

▪ standardní tréninkové a školící kurzy,
▪ režijní náklady,
▪ výroba výrobků či polotovarů,
▪ reklamní a marketingové materiály - design a produkce (včetně tvorby webových stránek),
▪ standardní opakující se služby (např. auditorské služby, účetnictví, prodejní aktivity apod.),
▪ právní služby nevztahující se k ochraně duševního vlastnictví,
▪ dotační poradenství,
▪ stáže pro studenty,
▪ nákup materiálu (který není nezbytný pro realizaci zakázky a je kalkulován v rámci poskytované 

služby),
▪ nákup hmotného a nehmotného majetku, 
▪ pronájem kanceláří a podnikatelských prostor,
▪ náklady vzniklé na straně podnikatelského subjektu žádajícího o inovační voucher,
▪ činnosti v rozporu s Nařízením Evropské komise č.1407/2013 a č.1408/2013, o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013 a Nařízením Evropské komise 
č.717/2014 ze dne 24. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy,

▪ jakékoliv další služby a jiné kategorie nákladů bez vazby na konkrétně popsanou inovační aktivitu 
podnikatelského subjektu.

Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, těmito 
podmínkami a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech 
závazných ukazatelů. 

O uznatelnosti nákladů si vyhrazuje právo rozhodnout poskytovatel dotace.
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9. Žádost o poskytnutí inovačního voucheru

Žádost o poskytnutí voucheru (dále jen „žádost“) podávají žadatelé na základě této výzvy k předkládání 
žádostí na internetových stránkách projektu www.s-ic.cz/inovacni-vouchery.
Žádosti se podávají prostřednictvím online formuláře. Žadatel v žádosti mimo jiné popíše, jakým 
způsobem hodlá poskytnutou službu VaVaI využít, specifikuje prvek novosti v řešení daného projektu a
předpokládaný přínos realizace projektu pro zvýšení své konkurenceschopnosti.

V rámci vyhlášení výzvy je každému žadateli povoleno podání nejvýše jedné žádosti. Podpořeny 
nemohou být již probíhající projekty (zakázky) mezi žadatelem a poskytovatelem služeb VaVaI.

Případný střet zájmů mezi poskytovatelem služeb VaVaI a příjemcem voucheru je důvodem k vyloučení 
příslušné žádosti z výběrového procesu – žádný ze zaměstnanců žadatele, zástupců žadatele, členů 
statutárních orgánů žadatele, ani jiné osoby v obdobném postavení nesmí být zároveň zaměstnancem 
poskytovatele služeb VaVaI v takovém postavení, ve kterém by mohl ovlivnit podmínky plánované 
zakázky. Tuto skutečnost prokáže žadatel čestným prohlášením v žádosti, viz Kap. 3 odst. 3.3.

Jak požádat o inovační voucher – ve třech krocích:

1. Vyberte si poskytovatele služeb VaVaI - výzkumnou organizaci.
2. Domluvte se na společném projektu a získejte Nabídku poskytnutí služeb VaVaI.
3. Vyplňte a odešlete online formulář žádosti na výše uvedené internetové adrese v termínu mezi 

27. 3. – 28. 4. 2017 do 23:59 hod.

Jiná forma podání žádosti o poskytnutí inovačního voucheru není přípustná.
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

9.1 Nabídka poskytnutí služeb

Součástí žádosti o poskytnutí voucheru je povinná příloha – Nabídka poskytnutí služeb (dále také 
„nabídka“) vystavená poskytovatelem služeb VaVaI, která musí obsahovat zejména:

1. komu je nabídka adresována (žadateli)
2. kdo zakázku zrealizuje (pracoviště, odpovědný výzkumný pracovník)
3. předmět plánované spolupráce (konkrétní a srozumitelný popis) – max. 500 slov
4. předpokládané výstupy
5. předpokládaný položkový rozpočet a celková cena zakázky bez DPH a včetně DPH
6. podpis odpovědného výzkumného pracovníka (zaměstnance poskytovatele služeb VaVaI)

Absence některého z výše uvedených bodů bude považována za nesplnění formálních požadavků 
na žádost o poskytnutí voucheru. Rozsah nabídky by neměl přesáhnout 4 normostrany A4. Vzor nabídky 
bude umístěn na internetových stránkách Programu. Naskenovanou nabídku (s podpisem odpovědného 
výzkumného pracovníka) ve formátu .pdf a elektronickou verzi (bez podpisu odpovědného výzkumného 
pracovníka) ve formátu .doc (či .docx), splňující výše uvedené parametry, žadatel nahraje do online 
žádosti.

http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery
http://voucher.iprpraha.cz/stranka/profily
http://voucher.iprp.cz/download/vzor_nabidky.docx
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10. Výběr příjemců voucherů

Příjemci voucherů se stanou pouze vybraní žadatelé (dále jen „příjemci voucheru“). Výběrový proces 
se skládá ze dvou fází. Fáze 1 je formální a věcná kontrola žádostí (viz bod 10.1). Fáze 2 je losování za 
přítomnosti notáře (viz bod 10.2).

10.1 Formální a věcná kontrola 
Formální kontrolu žádostí provede poskytovatel dotace. Žádost, která nesplňuje všechny podstatné 
formální náležitosti uvedené v této výzvě bude z hodnocení vyřazena. Žadatelé nebudou vyzýváni k 
doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce výzvy programu není možné. 

Věcnou kontrolu provede expertní komise. Věcná kontrola bude provedena posouzením obsahu žádosti 
s kritérii způsobilosti projektového záměru a jeho souladu s cíli Programu. Expertní komise má pravomoc 
vyloučit žádost, která dle jejího posouzení nesplňuje cíle Programu. 

Na postupy prováděné podle programu/ výzvy se nevztahuje správní řád. Proti rozhodnutí o výběru 
příjemců voucherů není přípustný žádný opravný prostředek. 

10.1.1 Kritéria hodnocení

Při hodnocení způsobilosti jednotlivých žádostí budou hodnocena následující kritéria:

FORMÁLNÍ ZPŮSOBILOST:
1. Byla žádost řádně vyplněna, podána a splňuje všechny formální požadavky?
2. Jsou identifikační údaje žadatele v žádosti uvedeny správně v souladu s příslušným rejstříkem 

(Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)
3. Splňuje výzkumná organizace kritéria způsobilého poskytovatele znalosti?
4. Splňuje žadatel kritéria způsobilého příjemce?
5. Je doloženo čestné prohlášení dle Kap. 3.3 těchto podmínek?

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST:
6. Je předmět plánované spolupráce v nabídce poskytnutí služeb VaVaI popsán dostatečně 

konkrétně, srozumitelně a obsahuje prvky novosti?
7. Obsahuje nabídka poskytnutí služeb VaVaI pouze aktivity dle čl.8?
8. Činí výše požadované podpory minimálně 50 000 Kč a maximálně 150 000 Kč?
9. Činí míra požadované podpory maximálně 75 % uznatelných nákladů projektu?
10. Popsal žadatel způsob využití poskytnuté znalosti pro své podnikání?
11. Vysvětlil žadatel, jak získaná znalost posílí jeho konkurenceschopnost?
12. Jsou náklady v rozpočtu úměrné a přiměřené plánované zakázce?
13. Směřuje projekt uvedený v přihlášce k naplnění cílů programu / výzvy?

Žadatelé, jejichž Žádost o voucher nesplní některý z požadavků dle výše uvedených bodů, případně bude 
jinak v rozporu s touto výzvou, budou z dalšího procesu vyloučeni (tj. jejich Žádosti o voucher budou 
zamítnuty). O této skutečnosti budou zamítnutí Žadatelé informováni e-mailem, opatřeným elektronickým 
podpisem.
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10.2 Losování
V případě, že počet způsobilých žádostí převýší počet dostupných voucherů, proběhne výsledný výběr 
příjemců voucherů náhodně – formou veřejného losování za přítomnosti notáře.

Kromě příjemců bude také vylosován dostatečný počet náhradníků, kteří budou oprávněni získat voucher 
ve stanoveném pořadí, a to v případě nevyužití voucheru některým z vylosovaných příjemců, nebo 
v případě nevyčerpání alokovaných finančních prostředků. Výběr příjemců voucherů uvedeným 
způsobem je konečný a není proti němu přípustné odvolání.

Všichni Žadatelé budou o výsledku výběrového procesu informováni e-mailem. Vyhodnocení výběru 
příjemců voucherů bude zveřejněno na www.s-ic.cz/inovacni-vouchery.

11. Použití voucheru

11.1 Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru

Poskytovatel dotace uzavře s vybranými příjemci Smlouvu o poskytnutí inovačního voucheru. Tato 
smlouva vymezí podmínky, které musí příjemce inovačního voucheru splnit, aby mu poskytovatel dotace 
poskytl dotaci. V případě nedodržení povinností příjemcem voucheru je poskytovatel dotace oprávněn 
odstoupit od smlouvy a inovační voucher poskytnout prvnímu náhradníkovi v pořadí.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru je poskytovatel dotace oprávněn požadovat 
za účelem ověření oprávněnosti nároku na poskytnutí voucheru po příjemci předložení (přičemž tyto 
dokumenty nebude požadovat v případech, kdy jsou dostupné ve veřejných rejstřících, ke kterým má 
poskytovatel přístup):

a. originálů nebo úředně ověřených kopií originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení 
těchto dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení 
potvrdí skutečnost, že příjemce u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti 
(rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátek se 
považují za vypořádané nedoplatky), 

b. úředně ověřených kopií dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že 
tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo není dostupný v některých veřejných 
rejstřících, ke kterým má poskytovatel přístup); byla-li smlouva podepsána na základě pověření 
nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci, 

c. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše 
uvedených dokladů), 

d. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního 
ústavu o vedení běžného účtu příjemce, na který může být dotace zaslána.

V případě, že žadatel nedoloží shora uvedené doklady do 8 pracovních dnů od doručení, nebude s ním 
smlouva uzavřena a ztratí případný nárok na poskytnutí dotace. Výzva k doložení bude odeslána e-
mailem z e-mailové adresy vouchery@s-ic.cz. Lhůta běží dnem odeslání e-mailu poskytovatelem dotace.

http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery
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Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva žadatelem do 30 dnů od jejího obdržení, 
ztrácí žadatel automaticky případný nárok na poskytnutí dotace.

V případě, že žadatel pozbyde případný nárok na poskytnutí dotace z důvodu nesplnění výše uvedených 
podmínek, nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve poskytovatel dotace k podpisu 
smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, pokud bude seznam náhradníků 
stanoven. 

11.2 Smlouva o dílo (příjemce voucheru – poskytovatel služeb VaVaI)

Ve lhůtě tří měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru s poskytovatelem dotace 
uzavře příjemce voucheru Smlouvu o poskytnutí služeb VaVaI s poskytovatelem služeb VaVaI, kterého 
uvedl ve své žádosti o voucher. Její přílohou musí být Nabídka poskytnutí služeb, se kterou příjemce 
žádal o voucher.

Kopii Smlouvy o dílo doručí příjemce voucheru poskytovateli dotace ve lhůtě tří měsíců od podpisu 
Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru.

Na základě Smlouvy o dílo poskytovatel služeb VaVaI dodá příjemci voucheru dohodnutou službu 
a příjemce voucheru mu zaplatí cenu dle uzavřené smlouvy na poskytnutí služeb VaVaI. 

Následně může příjemce požádat o proplacení dotace za využitý inovační voucher.

11.3 Žádost o proplacení dotace

Po realizaci zakázky podá příjemce voucheru poskytovateli dotace žádost o proplacení dotace. 
Spolu s žádostí o proplacení dotace zašle příjemce poskytovateli dotace následující dokumentaci 
ke kontrole:

1. kopii faktury / daňového dokladu vystaveného poskytovatelem služeb VaVaI;
2. předávací protokol mezi příjemcem a poskytovatelem služeb VaVaI, který potvrzuje, že zakázka 

byla realizována řádně a bez vad a nedodělků dle zadání a příjemce voucheru přebírá výsledky 
poskytnuté služby VaVaI;

3. výpis z bankovního účtu dokládající realizaci platby poskytovateli služby VaVaI.

Poskytovatel dotace výše zmíněné dokumenty po jejich obdržení prověří a pokud nezjistí nesrovnalosti –
rozpory s touto výzvou a Smlouvou o poskytnutí inovačního voucheru, vydá rozhodnutí o tom, zda má 
příjemce nárok na vyplacení podpory. Právní nárok na poskytnutí dotace příjemci vznikne až v okamžiku, 
kdy poskytovatel vydá rozhodnutí o vzniku takového nároku v souladu s touto výzvou.  Právní nárok na 
poskytnutí podpory může vzniknout pouze na základě rozhodnutí poskytovatele – právní nárok samotný 
nemůže vzniknout pouze splněním povinností příjemce. O svém rozhodnutí bez zbytečného odkladu
příjemce vyrozumí. V případě, že poskytovatel dotace rozhodne o přiznání právního nároku na poskytnutí 
podpory, vyplatí příjemci voucheru dotaci do 30 dnů od rozhodnutí. 
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K převzetí plnění od poskytovatele služeb VaVaI musí dojít nejpozději do 31. 12. 2017 a podání žádosti 
o proplacení dotace do 31. 1. 2018.

Přiznání nároku na poskytnutí podpory je v gesci poskytovatele. Na přiznání nároku na poskytnutí 
podpory není právní nárok. Poskytovatel nemusí přiznat nárok na poskytnutí podpory ani příjemci, který 
splnil podmínky dle této výzvy a Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru, pokud toto rozhodnutí řádně 
zdůvodní.

12. Kontrola použití dotace a evaluace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá 
kontrole poskytovatele dotace podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení 
závěrečného vyúčtování je poskytovatel dotace oprávněn provést kontrolu: 

a. formální správnosti, 

b. dodržení účelového určení, 

c. dodržení závazných ukazatelů, 

d. celkové evidence projektu, 

e. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu. 

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně 
podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Všechny zúčastněné subjekty se zavazují na vyžádání poskytovatele dotace poskytnout informace 
potřebné pro provedení evaluace přínosů inovačních voucherů. Tyto informace budou sloužit jako 
podklad pro evaluaci přínosu projektu a budou klíčové pro rozhodnutí o jeho ne/pokračování.

13. Kontakty

Poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum, spolek.
Středočeské inovační centrum, spolek
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 04228235

Korespondenční adresa: 
Středočeské inovační centrum, spolek
Pražská 636 
252 41 Dolní Břežany 
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Hlavním prostředkem komunikace se zúčastněnými subjekty jsou internetové stránky na adrese:
www.s-ic.cz/inovacni-vouchery a e-mail pro poskytnutí informací vouchery@s-ic.cz.

http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery
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14. Harmonogram a organizace programu

Příjem žádostí o poskytnutí inovačního voucheru od 27. 3. 2017 do 28. 4. 2017 do 23:59 hod.

Vyhodnocení projektů a losování květen 2017

Schválení vybraných projektů poskytovatelem dotace květen 2017

Podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru květen 2017

Podpis smlouvy o dílo s poskytovatelem služeb VaVaI květen - červenec 2017

Realizace spolupráce květen 2017 - prosinec 2017

Podání žádosti o proplacení dotace leden 2018
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15. Přílohy 

Součástí programu Středočeské inovační vouchery jsou dále níže uvedené přílohy, které jsou zveřejněné 
na internetových stránkách programu: www.s-ic.cz/inovacni-vouchery

1) Formulář Nabídky poskytnutí služeb od poskytovatele služeb VaVaI
2) Čestné prohlášení žadatele o podporu
3) Vzor Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru
4) Vzor předávacího protokolu
5) Vzor Žádosti o proplacení dotace

http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery
http://www.s-ic.cz/inovacni-vouchery

