
 
 
 

 

Protokol z věcného hodnocení Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru 

Název programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram II. (4. výzva) 

Název žadatele  

IČO  

Název Poskytovatele služeb VaV  

Žádost obdržena dne, hod., min.  

 

Věcná kontrola 

 Hodnocení Přidělené 
body 

Komentář 

Popsal Žadatel způsob využití poskytnuté znalosti pro své podnikání?* Ano / Ne n/a  

Směřuje projekt, uvedený v Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu 
II., k naplnění cíle Výzvy?* 

Ano / Ne n/a  

Jsou náklady v rozpočtu úměrné a přiměřené? 10 - 0 XX  

Míří produkt/služba k uplatnění na zahraničním trhu? 5 - 0 XX  

Je dostatečně popsána konkurence inovovaného produktu/služby na relevantním trhu? 10 - 0 XX  

Je uveden realistický vývoj podnikání (vize)? 10 - 0 XX  

Jsou přesvědčivě popsáni cíloví uživatelé nebo zákazníci a způsob jak produkt/služba 
řeší jejich potřeby? 

10 - 0 XX  

Je dostatečně popsána poptávka (včetně ochoty platit) pro produkt/službu? 10 - 0 XX  

Existuje povědomí Žadatele o řešeních chráněných patenty, užitnými vzory apod.? 5 - 0 XX  

Jsou detailně popsány náklady a výnosy? 10 - 0 XX  

Je popsán způsob oslovení potenciálních zákazníků? 5 - 0 XX  

Má Žadatel znalost potřebných partnerů? 5 - 0 XX  



 
 
 

 

Jsou uvedena relevantní rizika? 10 - 0 XX  

Je uvedena realistická prodejní cena produktu/služby? 10 - 0 XX  

Celkem 100 - 0 XX  
 
Poznámka: Pokud Žadatel v jedné z otázek označených * získá ne od hodnotitele, bude z dalšího hodnocení vyřazen. 

 

Výsledek kontroly věcné způsobilosti: 

Vyhověl:     Nevyhověl (důvod): 

 

V Praze dne .................................... 

             .................................................................... 

              Jméno a podpis odpovědné osoby  



 
 
 

 

Protokol z formálního hodnocení Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru 

Název programu Středočeské inovační vouchery, Podprogram II. (4. výzva) 

Název Žadatele  

IČO  

Název Poskytovatele služeb VaV  

Žádost obdržena dne, hod. min.  

 

Formální kontrola 

 Ano/ Ne Komentář 

1. Doručení Žádosti   

Byla Žádost o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. předložena v termínu?   

Byla Žádost o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu II. předložena dle 
podmínek Výzvy se všemi přílohami? 

  

2. Přípustnost   

Jsou identifikační údaje Žadatele v Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v 
Podprogramu II. uvedeny správně v souladu s příslušným rejstříkem (Obchodní rejstřík, 
živnostenský rejstřík) 

  

Splňuje výzkumná organizace kritéria způsobilého Poskytovatele znalostí VaV?   

Splňuje Žadatel kritéria způsobilého Příjemce voucheru?   

Má Žadatel volný limit pro podporu de minimis?   

Je doloženo čestné prohlášení?   

- musí být k datu podání Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru v Podprogramu 

II. právnická osoba1, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního 

obratu nepřesahuje 50 mil. eur nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur2, 

  

- je oprávněn k podnikání na území České republiky,   

- neexistuje podnik déle než 3 roky k datu zaslání Žádosti o poskytnutí inovačního   

                                                           
1 Za právnickou osobu se v rámci této výzvy považují: Veřejná obchodní společnost – v.o.s., Společnost s ručením omezeným – s.r.o., Komanditní společnost – k.s., Akciová společnost – a.s., Evropská společnost, 

Evropská družstevní společnost. Z této Výzvy je vyloučeno s.r.o. s podílem ve formě kmenového listu.  

2 Jedná se o definici přípustného Žadatele (malého a středního podniku) pouze pro účely této Výzvy. 



 
 
 

 

voucheru v Podprogramu II., 

- má sídlo nebo provozovnu ve Středočeském kraji   

- je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

  

- nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, ani nedoplatky z titulu mzdových nároků 

jeho zaměstnanců 

  

- nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, ani nedoplatky z titulu mzdových nároků 

jeho zaměstnanců 

  

- není proti Žadateli podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, ani 

zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku 

  

- není v úpadku či v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek nesmí být řešen 
v insolvenčním řízení 

  

- je 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 

  

- není na Žadatele vydán inkasní příkaz po předchozím rozhodnutí Komise 

prohlašující, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným 

trhem 

  

- není podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (EU) č. 651/20143)   

- nemá u Poskytovatele služeb ani dodavatele vybavení majetkový podíl, ani se 

nepodílí na jeho řízení. Statutární orgán ani žádný ze členů statutárního orgánu 

Žadatele není v pracovněprávním vztahu s Poskytovatelem služeb nebo 

dodavatelem vybavení; 

  

- nečerpá na realizaci služeb uvedených v Žádosti o poskytnutí inovačního 

voucheru ani na jejich část Žadatel jinou veřejnou podporu 

  



 
 
 

 

- v případě, že mu bude podpora (dotace) přiznána, nepřekročí jejím získáním limit 

pro podporu de minimis 

  

Činí výše požadované podpory minimálně 50.000 Kč a maximálně 300.000 Kč?   

Činí míra požadované podpory maximálně 75 % uznatelných nákladů?   

Činí míra nákupu služeb VaV minimálně 10 % z uznatelných nákladů?   

 

Výsledek kontroly formální způsobilosti: 

Vyhověl: Ano / Ne    Nevyhověl (důvod): 

 

V Praze dne ....................................  

             .................................................................... 

              Jméno a podpis odpovědné osoby 


