STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, spolek
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
__________________________________________________________________

vyhlašuje první výzvu
v programu Kreativní vouchery Středočeského kraje

Kreativní vouchery Středočeského kraje
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU
KREATIVNÍ VOUCHERY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Popis
Kreativní voucher Středočeského kraje je finančním nástrojem určeným k podpoře spolupráce
malých a středních podniků (dále MSP) ze Středočeského kraje a poskytovateli kreativních služeb
z oblasti kulturních a kreativních průmyslů ze Středočeského kraje a Hl. města Prahy, který by
měl vést k vyšší konkurenceschopnosti a upevnění středočeských firem na trhu.
Zavedení a používání nástroje kreativního voucheru ve Středočeském kraji odpovídá jak státní
Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-20201, tak klíčovým
oblastem změn a strategickým cílům krajské přílohy RIS3 strategie Středočeského kraje k národní
RIS3 strategii2, která se zavazuje zvýšit míru podnikatelské aktivity (Strategický cíl B.2) a podpořit
funkční regionální inovační systém (Klíčová oblast změn C).
Výhodou kreativního voucheru je skutečnost, že umožňuje firmám realizovat projekt, který nebyl
zakalkulován v rozpočtu žadatele a ve velmi krátkém časovém období podporuje akceleraci
inovací. Profesionálním poskytovatelům kreativních služeb by měla nabídnout možnost
spolupracovat s novými sektory na projektech s nízkou rizikovostí. Pro oba sektory je společným
přínosem osvojení si dovednosti komunikace a formulace cílů vzájemné spolupráce vedoucí ke
kreativním řešením na daném projektu, a zároveň aby měly přesah ve formě pochopení přínosu
kreativních řešení obecně.

Cíl
Cílem programu je poskytnout MSP ze Středočeského kraje jednorázovou finanční dotaci, která
by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu,
zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi.

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 kreativních 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.
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Podmínky
Poskytovatelé kreativních služeb
Poskytovatelem služby ve smyslu této výzvy musí být podnik (právnická nebo fyzická osoba) se
sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji nebo na území Hl. města Prahy, jehož činnost je
zaměřena na poskytování služeb v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.
Podnik se stane Poskytovatelem služby, pokud splní veškeré následující požadavky:
●
Zaregistruje se na webových stránkách Středočeského inovačního centra do Kreativní
galerie poskytovatelů kreativních služeb.
●
3 roky prokazatelně doložitelné praxe.
●
Nejméně 3 ukázky předchozí práce v oboru.
●
Nejméně 3 doporučení od klientů, s nimiž proběhla spolupráce v oboru.
●
Poskytovatel dotace ověří a schválí zaregistrovaný subjekt k poskytování kreativních
služeb a uveřejní ho v Kreativní galerii Poskytovatelů kreativních služeb na webových
stránkách Poskytovatele dotace.
Kreativní galerie programu Kreativní vouchery Středočeského kraje bude rozdělena do
následujících oborů:
●
Animace;
●
Architektura;
●
Branding a design (produktový a průmyslový design);
●
Fotografie;
●
Hudba, zvuk a video;
●
Ilustrace;
●
Multimediální prezentace vč. webových stránek;
●
Mobilní aplikace;
●
Marketing;
●
Online marketing;
●
Public Relations;
●
Zábavní software a 3D aplikace;
●
Produkce a reklama;
●
Řemesla;
●
Práce s texty.

Žadatel (Příjemce kreativního voucheru)
Žadatel musí splňovat následující podmínky:
▪ musí být k datu podání žádosti o podporu malým nebo středním podnikem podle
Doporučení Komise 2003/361/ES3, tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením
žadatele;
▪ musí mít registrované sídlo nebo provozovnu na území Středočeského kraje;
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▪
▪

▪

je oprávněn k podnikání na území České republiky;
musí předložit Žádost o kreativní voucher, která je v souladu s krajskou přílohou RIS3
strategie Středočeského kraje k národní RIS3 strategii nebo národní Koncepci podpory
malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020;
pokud je zároveň Poskytovatelem kreativní služby, musí tuto skutečnost uvést v Žádosti
o kreativní voucher.

Každý žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu Žádost o kreativní voucher. Za
žadatele se pro tyto účely považuje podnik s přiděleným identifikačním číslem osoby (IČO).
Žadatel musí dále splňovat ke dni podání Žádosti o kreativní voucher následující další podmínky:
▪ je registrován na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
v platném znění,
▪ 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,
▪ 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. 651/20144),
▪ nesmí mít u Poskytovatele služeb 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,
▪ na realizaci služeb uvedených v Žádosti o kreativní voucher ani na jejich část nesmí
Žadatel čerpat jinou veřejnou podporu,
Žadatel nemůže získat kreativní voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro
podporu de minimis.
Výše uvedené skutečnosti Žadatel doloží ve své Žádosti o kreativní voucher 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/kreativni-vouchery/).
V případě nedodržení jakýchkoliv podmínek stanovených touto výzvou budou Žádosti o kreativní
voucher z dalšího posuzování vyřazeny.
Žadatel, v jehož prospěch bude o poskytnutí finanční podpory rozhodnuto a bude s ním
podepsána Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru, se poté stává Příjemcem kreativního
voucheru.
V rámci tohoto programu bude Příjemcům kreativních voucherů, kteří mohou být příjemci
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-
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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. 1408/20135, o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013
a Nařízení Evropské komise č. 717/20146 ze dne 24. června 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy a Nařízení Komise (EU) č. 360/20127 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytující služby obecného
hospodářského zájmu.

Finanční alokace programu
Celkový objem finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu:

5.000.000,00 Kč

Kreativní voucher
Kreativní voucher je neinvestiční účelová jednorázová dotace, přičemž:
Minimální výše podpory:

50.000 Kč

Maximální výše podpory:

300.000 Kč

Maximální míra podpory:

max. 75 % uznatelných nákladů

Podpora je Příjemci kreativního voucheru poskytována pouze na uznatelné náklady služeb. Na
poskytnutí kreativního voucheru nevzniká právní nárok. Poskytnutá podpora může být snížena
rozhodnutím Poskytovatele dotace.
Realizace služeb ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce kreativního
voucheru je povinen službu realizovat vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost.
Příjemce kreativního voucheru musí uplatnit výsledky nakupovaných služeb od Poskytovatele
služeb pro zvýšení uplatnitelnosti jeho produktů a služeb na trhu.

Žádost o poskytnutí kreativního voucheru
Žádost o poskytnutí kreativního voucheru (dále žádost) podávají Žadatelé na základě této výzvy
k předkládání žádostí prostřednictvím datové schránky (ucdungk) společně s následujícími
přílohami:
1. Čestné prohlášení žadatele o voucher;
2. Nabídka poskytnutí služeb.
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Podpořeny nemohou být již probíhající projekty (zakázky) mezi Žadatelem a Poskytovatelem
služeb.
Případný střet zájmů mezi Poskytovatelem služeb a Příjemcem kreativního 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 v takovém postavení, ve kterém by mohl ovlivnit
podmínky plánované zakázky. Tuto skutečnost prokáže Žadatel čestným prohlášením v žádosti.
Jak požádat o kreativní voucher – ve třech krocích:
1. Žadatel si vybere:
a) Poskytovatele služby z Kreativní galerie poskytovatelů kreativních služeb
Středočeského inovačního centra a domluví se s ním spolupráci
b) Nebo si vybere Poskytovatele služby sám, mimo Kreativní galerii poskytovatelů
kreativních služeb, avšak za splnění všech podmínek uvedených v kapitole
Poskytovatelé kreativních služeb.
2. Žadatel poptá nabídku od Poskytovatele služby.
3. Kompletní žádost o kreativní voucher předloží žadatel prostřednictvím příslušného
formuláře.
Jiná forma podání žádosti o poskytnutí kreativního voucheru není přípustná. Všechny došlé
žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

Uznatelné náklady projektu
Uznatelnými náklady jsou náklady, které Příjemce kreativního voucheru uhradí
Poskytovateli služeb, se kterým uzavřel Smlouvu o poskytnutí služeb.
Uznatelné náklady jsou definovány v čl. V Smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru.

Vyhodnocení projektů
Příjemci kreativních voucherů se stanou pouze vybraní žadatelé. Proces posouzení se skládá ze
dvou fází. Fáze 1 je formální a věcná kontrola žádostí. Fáze 2 je veřejné losování za přítomnosti
notáře (pouze pokud součet dotací jednotlivých projektů překročí alokaci výzvy).

Formální a věcná kontrola
Formální kontrolu žádostí provede Poskytovatel dotace. Žádost, která nesplňuje všechny formální
náležitosti, uvedené v této výzvě, bude z posouzení vyřazena. Poskytovatel je oprávněn vyzvat
žadatele k doplnění chybějících údajů (např. identifikační údaje a formální náležitosti
žádosti). Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce výzvy programu není možné.
Věcnou kontrolu provede expertní komise. Věcná kontrola bude provedena posouzením obsahu
žádosti s kritérii způsobilosti projektu a jeho souladu s cíli Programu. Expertní komise může
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vyloučit žádost, která nesplní cíle Programu.
Na postupy prováděné podle programu/ výzvy se nevztahuje správní řád. Proti rozhodnutí
o výběru Příjemců kreativních voucherů není přípustný žádný opravný prostředek.

Kritéria posouzení
Při posouzení způsobilosti jednotlivých žádostí budou posouzena 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 Žadatel kritéria způsobilého Příjemce kreativního voucheru?
4. Má žadatel volný limit pro podporu de minimis?
5. Je doloženo čestné prohlášení?
VĚCNÁ ZPŮSOBILOST:
6. Je předmět plánované spolupráce popsán dostatečně konkrétně a srozumitelně?
7. Je projekt v souladu s definovanými prioritami krajské přílohy RIS3 strategie
Středočeského kraje k národní RIS3 strategii?
8. Obsahuje nabídka poskytovaných služeb pouze vymezené aktivity?
9. Činí výše požadované podpory minimálně 50.000 Kč a maximálně 300.000 Kč?
10. Činí míra požadované podpory maximálně 75 % uznatelných nákladů projektu?
11. Popsal žadatel způsob využití poskytnuté služby pro své podnikání?
12. Jsou náklady v rozpočtu úměrné a přiměřené plánované službě?
13. Směřuje projekt k naplnění cílů programu / výzvy?
Žadatelé, jejichž žádost nesplní některý z požadavků dle výše uvedených bodů, případně bude
jinak v rozporu s touto výzvou, budou z dalšího procesu vyloučeni (tj. jejich žádosti budou
zamítnuty). O této skutečnosti budou zamítnutí žadatelé informováni e-mailem.

Veřejné losování
V případě, že objem uznatelných nákladů předložených žádostí překročí celkový objem finančních
prostředků alokovaných na tuto výzvu, proběhne výsledný výběr Příjemců kreativních voucherů
náhodně formou veřejného losování za přítomnosti notáře.
Kromě Příjemců kreativních voucherů bude vylosován dostatečný počet náhradníků, kteří budou
oprávněni získat kreativní voucher ve stanoveném pořadí, a to v případě nevyužití kreativního
voucheru některým z vylosovaných Příjemců kreativních voucherů, nebo v případě nevyčerpání
alokovaných finančních prostředků. Výběr Příjemců kreativních voucherů uvedeným způsobem
je konečný a není proti němu přípustné odvolání.
Všichni Žadatelé kreativních voucherů budou o výsledku výběru informováni e-mailem. Výsledek
výběru Příjemců kreativních voucherů bude zveřejněn na webových stránkách Středočeského
inovačního centra.
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Schválení projektů
Smlouva o poskytnutí kreativního voucheru
Poskytovatel uzavře s vybranými žadateli Smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru. Tato
smlouva vymezí podmínky, které musí Příjemce kreativního voucheru splnit, aby mu
Poskytovatel služeb poskytl dotaci. V případě nedodržení povinností Příjemcem kreativního
voucheru je Poskytovatel dotace oprávněn odstoupit od smlouvy a kreativní voucher poskytnout
náhradníkovi v pořadí.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru je Poskytovatel dotace oprávněn
požadovat, za účelem ověření oprávněnosti nároku na poskytnutí kreativního voucheru, po
Příjemci kreativního voucheru předložení (přičemž tyto dokumenty nebude požadovat
v případech, kdy jsou dostupné ve veřejných rejstřících, ke kterým má Poskytovatel dotace
přístup):
a. originálů nebo úředně ověřených kopií originálů dokladů ne starších 30 dní v den doložení
těchto dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního
zabezpečení potvrdí skutečnost, že Příjemce kreativního voucheru 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 dotace 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 IČO (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 kreativního voucheru, na který může být
dotace zaslána.
V případě, že žadatel nedoloží shora uvedené doklady do 8 pracovních dnů od doručení, nebude
s ním smlouva o poskytnutí voucheru uzavřena a ztratí případný nárok na poskytnutí dotace.
Výzva k doložení bude odeslána e-mailem z e-mailové adresy jirman@s-ic.cz. Lhůta běží dnem
odeslání e-mailu Poskytovatelem dotace.
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 Příjemce kreativního voucheru odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve Poskytovatel
dotace k podpisu smlouvy náhradníka dle pořadí v seznamu náhradníků (pokud bude seznam
náhradníků stanoven).
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Harmonogram a organizace programu
Vyhlášení výzvy:

1. 6. 2018

Příjem žádostí o poskytnutí voucheru:

1. 6. 2018 - 22. 7. 2018
(do 23:59 hod.)

Vyhodnocení žádostí a případné losování:

23. 7. 2018 - 3. 8. 2018

Schválení vybraných žádostí Poskytovatelem dotace:

6. 8. 2018 - 17. 8. 2018

Podpis Smlouvy o poskytnutí voucheru:

20. 8. 2018 - 14. 9. 2018

Podpis Smlouvy o poskytnutí služeb:

po předložení žádosti
do 14. 12. 2018

Realizace spolupráce:

1. 6. 2018 - 4. 2. 2019

Konečný termín pro podání žádosti o proplacení dotace: 15. 2. 2019
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Přílohy
Součástí programu Kreativní vouchery Středočeského kraje jsou níže uvedené přílohy, které jsou
zveřejněné na internetových stránkách programu (https://s-ic.cz/cs/projekty/kreativnivouchery/):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele služeb (vzor)
Čestné prohlášení žadatele o podporu (vzor)
Smlouva o poskytnutí voucheru (vzor)
Předávací protokol (vzor)
Žádost o proplacení dotace (vzor)
Rozhodnutí o přiznání dotace (vzor)
Žádost o kreativní voucher (vzor)
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