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STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, spolek 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

vyhlašuje třetí výzvu 
v programu podpory spolupráce 
podniků ze Středočeského kraje 

a výzkumných organizací 
 

 
 

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlášení výzvy v programu:     1. 12. 2017 
 
Finanční prostředky určené pro výzvu:    2 284 887,00 Kč 
 
Maximální výše podpory na 1 službu VaVaI:  150 000,00 Kč 
 
Příjem žádostí:      1. 12. 2017 - 31. 1. 2018 
 
Doba realizace služeb VaVaI:    28. 2. 2018 - 31. 10. 2018 

 
 

 



 

2 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU 
STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ VOUCHERY 

 
Popis 

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

 
Cíl 

 
Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podniky a výzkumnými 
organizacemi a podpora spolupráce při poskytování znalostí. Inovační vouchery zvyšují motivaci 
podniků vstupovat do spolupráce s výzkumnou organizací, ke které by jinak nedošlo. Naopak 
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, aby docházelo ke 
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 díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podniky získají zpětnou vazbu 
pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k praxi. 
 
Transfer znalostí, resp. služby v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI), je 
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 přispěje k podpoře inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) podniků ve 
Středočeském kraji a posílení jejich konkurenceschopnosti, neboť má vazbu na Národní 
výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky1. 
  

                                                        
1 Schválena usnesením vlády č. 634 ze dne 11. července 2016. 
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=813571) 
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Vyhlašovatel 
 
Vyhlašovatelem programu je Středočeské inovační centrum, spolek, se sídlem Zborovská 11, 150 
21 Praha 5, IČ: 04228235, který 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 hospodaření s veřejnými prostředky 
a následné evaluace programu. 
 
Finanční prostředky poskytl Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - 
Smíchov, IČ: 70891095. 
 

Poskytovatelé služeb VaVaI 
 
Výzkumné organizace (veřejné a státní vysoké školy, veřejné výzkumné instituce dle zákona 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, 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 VaVaI příjemci voucheru na základě uzavřené 
Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI. 
 

Žadatel (Příjemce voucheru) 
 
Žadatel o voucher musí splňovat následující podmínky: 

▪ musí k datu podání žádosti o podporu být malým nebo středním podnikem podle 
Doporučení Komise 2003/361/ES2, tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením 
žadatele,   

▪ je oprávněn k podnikání na území České republiky, které odpovídá podporované 
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizována služba VaVaI, 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 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 následující 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, nesmí být v úpadku 
či v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek nesmí být řešen v insolvenčním řízení, 

                                                        
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=CS 
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▪ musí být bezúhonný podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění. 
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. 651/20143), 
▪ 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 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 a za účelem ověření si vyžádat od žadatele další 
dokumenty. Vzory čestných prohlášení jsou umístěny na internetových stránkách Programu 
(https://s-ic.cz/cs/projekty/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 voucheru, se poté stává Příjemcem voucheru.  
 
V rámci tohoto programu bude Příjemcům voucherů, 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. 1408/20134, 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013 a Nařízení 
Evropské komise č. 717/20145 ze dne 24. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
a Nařízení Komise (EU) č. 360/20126 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytující služby obecného hospodářského 
zájmu. 

 
Lokalizace programu 

 
Příjemce voucheru se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji využije služby VaVaI, 

                                                        
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-
20170710&qid=1503060724233&from=CS 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1503062938889&from=CS; 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1503063145153&from=CS 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&qid=1503063433617&from=CS 
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&qid=1503063433617&from=CS 
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jejichž dopad musí být na území Středočeského kraje (např. inovovaná výroba nebo inovované 
služby). 

 
Finanční alokace programu 

 
Celkový objem finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu: 2 284 887,00 Kč 

 
Inovační voucher 

 
Inovační voucher je neinvestiční účelová dotace v hodnotě až 150 000 Kč: 
 
Minimální výše podpory na jednu službu VaVaI:     50 000 Kč 
Maximální výše podpory na jeden službu VaVaI:  150 000 Kč 
Maximální míra podpory:   max. 75 % uznatelných nákladů 
 
Podpora je Příjemci voucheru poskytována pouze na uznatelné náklady služby VaVaI uvedené 
v Pravidlech pro Žadatele a Příjemce. Na poskytnutí inovačního voucheru není právní nárok. 
Poskytnutá podpora může být snížena rozhodnutím Poskytovatele dotace. 
 
Realizace služeb VaVaI ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt; Příjemce voucheru je 
povinen službu VaVaI 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 podnikatelské činnosti. 
 
 

Žádost o poskytnutí voucheru 
 
Žádost o poskytnutí voucheru (žádost) podávají Žadatelé na základě této výzvy k předkládání 
žádostí na internetových stránkách programu https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/ 
společně s následujícími přílohami: 

1. Čestné prohlášení žadatele o voucher (podepsané oprávněným zástupcem Žadatele) 
2. Nabídka poskytnutí služeb (podepsané odpovědným pracovníkem výzkumné 

organizace). 
 
Žádosti se podávají prostřednictvím online formuláře. Žadatel v žádosti mimo jiné popíše, jakým 
způsobem hodlá poskytnutou službu VaVaI využít, specifikuje prvek novosti v řešení dané služby 
VaVaI a předpokládaný přínos realizace služby VaVaI 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. 
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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. 
 
Jak požádat o inovační voucher – ve třech krocích: 

1. Vyberte si Poskytovatele služeb VaVaI - výzkumnou organizaci. 
2. Domluvte se s ní na společné spolupráci a získejte Nabídku poskytnutí služeb VaVaI. 
3. Vyplňte a odešlete online formulář žádosti včetně všech příloh. 

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

 
Harmonogram a organizace programu 

 
Příjem žádostí o poskytnutí voucheru:   1. 12. 2017 - 31. 1. 2018 

(do 23:59 hod.) 
Vyhodnocení žádostí a losování:    únor 2018 
Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace: únor 2018 
Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru:    únor 2018 
Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb VaVaI:   únor - duben 2018 
Realizace spolupráce:     únor - říjen 2018 
Podání žádosti o proplacení dotace:     listopad 2018 
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Přílohy 
 
Součástí programu Středočeské inovační vouchery jsou níže uvedené přílohy, které jsou 
zveřejněné na internetových stránkách programu (https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-
vouchery/): 
 

1) Pravidla pro Žadatele a Příjemce voucherů 
2) Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele služeb VaVaI (vzor) 
3) Čestné prohlášení žadatele o podporu (vzor) 
4) Smlouva o poskytnutí voucheru (vzor) 
5) Předávací protokol (vzor) 
6) Žádost o proplacení dotace (vzor) 
7) Rozhodnutí o přiznání dotace (vzor) 


