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Modul Asistence

Cíl aktivity

• Cílem je koordinace přípravy strategických projektů s významným 

dopadem na inovační prostředí kraje

• Systematická podpora budování absorpční kapacity v regionu               v 

souladu s RIS3

• Zajištění adekvátních podmínek pro přípravu strategických projektů     do 

stádia realizovatelnosti

Způsob podpory

• Dotační program pro podporu přípravy kvalitních projektových záměrů

• Podpora formou dotací na financování aktivit spojených se zpracováním 

projektové žádosti včetně všech příloh

http://www.s-ic.cz
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Podporované projekty

• Strategické projekty podané do některého z národních či evropských dotačních 
programů

• Strategický projekt 
=   Intervence zacílená na rozvoj inovačního ekosystému kraje vyžadující koordinaci 
více subjektů a/nebo projekty jednoho nositele s významným dopadem v regionu.

Strategický projekt splňuje tato kritéria (soulad s kritérii 1, 2 a jedním z kritérií 3a) či 3b) 

1) Je v souladu se strategickým cílem RIS3 SčK

2) Posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí kraje či mimo něj

3a) má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji (např.  

podporuje růst konkurenceschopnosti firem)

3b) posiluje inteligentní specializaci vybraných vertikálních domén kraje 

(viz RIS3)

Splnění kritérií strategičnosti projektu posuzuje expertní panel Rady pro konkurenceschopnost 
kraje

http://www.s-ic.cz
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Oprávnění žadatelé

• Veřejné (veřejnoprávní) subjekty, aktivní a důležité pro 

fungování a rozvoj inovačního systému kraje

• Projekt, který předkládají, má významný dopad na inovační 

prostředí kraje

• O dotaci může žádat buď nositel strategického projektu, nebo 

jeho partner

- o podporu na jeden strategický projekt může žádat pouze 

jeden subjekt

http://www.s-ic.cz
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Veřejný (veřejnoprávní) subjekt je jakýkoliv subjekt, který:

1) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb 
obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, 

2) má právní subjektivitu 

3) je financován převážně státem, regionálními nebo místními 
orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány 
řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více 
než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními 
orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. 

Platí, že podmínky 1. až 3. musí být naplněny kumulativně, u 
podmínky 3. platí, že může být naplněna pouze jedna z možností, 
tedy buď převažující financování, nebo nadpoloviční většina 
rozhodovacích pravomocí.

http://www.s-ic.cz
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Finanční podmínky

• Financováno ex post na základě smlouvy o poskytnutí 

dotace 

- po předložení závěrečného vyúčtování

• Alokace programu 2 mil. Kč (2,5 mil. Kč)

- max. výše dotace: 500 tis. Kč

- min. výše dotace: 150 tis. Kč

Podmínkou pro vyplacení dotace je doložení potvrzení, že 

projekt prošel v dotačním programu, do kterého cílí, 

formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti (v případě 

vícekolových výzev musí projít P+F v prvním kole), nesmí 

zakládat veřejnou podporu

http://www.s-ic.cz
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Způsobilé výdaje

• Způsobilost výdajů ke konkrétnímu projektu bude vždy uvedena ve smlouvě              

o poskytnutí dotace (obecně v rozmezí od 1. 1. 2018 – 17. 5. 2019) 

• Způsobilé jsou výdaje, které vznikly v souvislosti s vypracováním projektové žádosti 

(včetně všech jejích příloh podle požadavků cílového dotačního programu)

• Zpracování žádosti vlastní činností či nákupem služeb, popř. kombinací

Způsobilé výdaje – pouze neinvestiční

- mzdové náklady

- cestovní náhrady (zejména na konzultační zahraniční cesty za partnery projektu)

- služby a náklady vedoucí k pořízení analýz, studií aj. dokumentací např.:

- studie proveditelnosti, CBA

- dokumentace k územnímu rozhodnutí, zaměření (geodetické aj.) 

- stavebnímu povolení, hodnocení EIA, 

- studie technických/technologických řešení

- studie, analýzy či průzkumy trhu, marketingový průzkum aj. 

http://www.s-ic.cz
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Hodnotící proces žádostí o podporu

Věcná kritéria hodnocení (RKSK)  - pro přidělení podpory nutno získat 
25 bodů

1) prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení 
strategického cíle krajské přílohy k RIS3 strategii  - 10 bodů

a současně 

2) - posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji 
popř. mimo kraj 10 bodů

a současně 

3a) má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji,       
tj. např. prokazatelně prostřednictvím podpory inovací přispívá k růstu 

konkurenceschopnosti firem v kraji 5 bodů

nebo 

3b) slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén kraje 
5 bodů

http://www.s-ic.cz
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Harmonogram + podmínky pro přidělení dotace

• 25. 6. 2018 – schválení Zastupitelstvem SČK

• 1. 8. 2018 - 27.12. 2018: Příjem projektů

• 17. 5. 2019 - Termín pro předložení žádosti o dotaci na 

strategický projekt

• 17. 6. 2019 - Termín pro doložení výsledku kontroly přijatelnosti    

a formálních náležitostí strategického projektu

• 31. 8. 2019 – ukončení projektu Smart akcelerátor (termín pro 

proplacení všech vyúčtovaných dotací)

http://www.s-ic.cz
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Harmonogram + podmínky pro přidělení dotace

• Kontinuální výzva od 1.8.2018 do 27.12.2018 nebo do doby, kdy 

objem žádostí přesáhne 130 % výše alokace

• O pořadí projektů rozhoduje datum a čas podání žádosti o dotaci

• Hraniční projekt (poslední z přijatých k financování) 

• Možnost financovat v plném rozsahu 0,5 mil. Kč 
rezerva v rozpočtu).

Seznam náhradníků 

• Z ostatních, kdo vyhověli podmínkám programu, ale z důvodu 
překročení výše alokace nebylo možné je financovat.

• Dotace bude případně zkrácena do výše aktuální volné alokace 
Programu (případ kdy náhradník požaduje vyšší částku, než původně 
přijatý projekt)

http://www.s-ic.cz
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Administrativní zjednodušení

• Odstranění povinných příloh:

Doklad o právní subjektivitě

Doklad o přidělení IČ 

Doklad o osobě oprávněné zastupovat žadatele 

Položkový rozpočet přípravy projektu 

• Zrušen úředně ověřený podpis žadatele

• Zjednodušení Rozšířené projektové fiše

http://www.s-ic.cz

