KARLOVARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE

PROGRAM
„SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY
KARLOVARSKÉHO KRAJE“
PROJEKTU „SMART AKCELERÁTOR 2.0“
registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
(dále jen „program“)
Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo v souladu
s ustanoveními § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále
jen „zákon o krajích“) tento program s názvem „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery
Karlovarského kraje“ v rámci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“.
Program je vyhlašován v rámci realizace projektu "Smart Akcelerátor 2.0" (registrační číslo projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938), jehož nositelem je Karlovarský kraj a finančním partnerem
projektu je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (výkonná jednotka
projektu).
Realizace projektu probíhá od 01.08.2019 do 31.12.2022. Projekt Smart Akcelerátor 2.0. je
spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (míra spolufinancování
projektu EU 85 %, Karlovarský kraj 15 %).
Čl. I.
Účel dotace
Dotační program se zřizuje za účelem systematické podpory přípravy strategických projektových
záměrů/strategických intervencí v Karlovarském kraji, které budou naplňovat cíle a opatření
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (dále jen „RIS3 strategie“), která je dostupná na
http://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KK_verze_2018_05_31.pdf.
Záměrem poskytnutí dotace je zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity
v Karlovarském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategie na národní i krajské úrovni, a zajištění

vzájemné koordinace přípravy strategických intervencí v Karlovarském kraji.
Cílem programu je podpořit inovační prostředí Karlovarského kraje prostřednictvím
strategických projektů až do fáze jejich realizace.

Čl. II.
Důvody podpory stanoveného účelu a podmínky
Důvodem vyhlášení dotačního programu je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění
přípravy a zpracování projektových záměrů/strategických intervencí v kraji. Příprava a zpracování
projektových záměrů/strategických intervencí vyžaduje ve většině případů spolupráci několika

partnerů (partnerských organizací), což znamená vyšší nároky na koordinaci a řízení projektu, na
finanční i lidské zdroje, než je tomu u projektů realizovaných jedním nositelem. Nedostatek finančních
zdrojů pro přípravu projektu může znamenat reálnou bariéru realizace smysluplného strategického
projektu, který by mohl mít v budoucnu potenciál způsobit v regionu významnou kvalitativní změnu
ve smyslu cílů RIS3. Příprava a zpracování projektových záměrů/strategických intervencí musí být
v souladu se strategií RIS3.
Projektový záměr strategického projektu/intervence musí být rozpracován do:

•

podoby projektové žádosti včetně všech relevantních příloh dle podmínek národního (tuzemského)
či mezinárodního (zahraničního) programu podpory

nebo

•

podoby extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti) v předepsané struktuře (povinné),
která
odpovídá
připravenosti
projektu
k
podání
do
programu
podpory
v blízké budoucnosti či k realizaci projektu z jiných finančních zdrojů

Asistence bude zaměřena na přípravu:
a) projektového záměru, který v době realizace projektu Smart Akcelerátor 2.0 bude podán do
národních či mezinárodních programů a splní podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti nebo
bude projektový záměr dopracován do extenzivní projektové fiše a jeho realizace bude potvrzena
z jiných zdrojů mimo Smart Akcelerátor 2.0 (např. vlastní zdroje nositele projektu, krajského nebo
obecního rozpočtu),
b) projektového záměru, který je připravován do národního či mezinárodního programu, ale
vyhlášení tohoto programu se předpokládá až po skončení doby realizace projektu Smart
Akcelerátor 2.0, nebo který bude financován z jiných finančních zdrojů (rovněž po ukončení
realizace projektu Smart Akcelerátor 2.0), musí být zpracován do podoby extenzivní projektové
fiše.
Povinná struktura extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti) bude zveřejněna v pravidlech
dotačního programu zveřejněných při vyhlášení dotačního programu.

Čl. III.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných z rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
V rozpočtu Karlovarského kraje je pro účel dotačního programu na období 2020–2022 vyčleněná
částka ve výši 3 000 000 Kč.

Čl. IV.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Maximální výše dotace bude uvedena ve vyhlášení/výzvě dotačního programu.
Počet podaných žádostí na jednoho žadatele v rámci dotačního programu je neomezený.
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Čl. V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být jak veřejný (veřejnoprávní)1 subjekt, tak i soukromý (soukromoprávní)
subjekt. Žadatelem o dotaci může být právnická osoba, která má sídlo, pobočku, pracoviště na území
Karlovarského kraje.
Strategický projekt, na jehož přípravu a zpracování obdrží žadatel dotaci (asistenční voucher) musí mít
prokazatelný dopad do území Karlovarského kraje.
Žadatelem o poskytnutí dotace nesmí být právnická osoba, která:
•
•

•

•
•
•
•

nemá příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem,
byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních právních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích,
jejíž zástupci a zaměstnanci jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru, ve kterém by
mohli ovlivnit podmínky plánované zakázky, k poskytovateli či právnické osobě pověřené
organizací veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 23 odst. 2 zákona 130/2002
Sb.,
je v likvidaci a jejíž úpadek nebo hrozící úpadek je řešen v insolvenčním řízení,
má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
má nevyrovnané závazky vůči Karlovarskému kraji, státnímu rozpočtu, státním fondům,
finančnímu úřadu a celní správě.

Čl. VI.
Lhůta pro podání žádosti
Konkrétní lhůta pro podání žádosti bude uvedena ve vyhlášení/výzvě dotačního programu.
Čl. VII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Kritéria pro hodnocení žádosti budou uvedena v pravidlech dotačního programu zveřejněných
při vyhlášení dotačního programu.
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Veřejný (veřejnoprávní) subjekt je dle definice Ministerstva financí subjekt:
a) založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou
nebo obchodní povahu,
b) má právní subjektivitu a
c) 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 a) až c) musí být naplněny kumulativně, u podmínky c) platí, že může být naplněna pouze
jedna z možností, tedy buď převažující financování, nebo nadpoloviční většina rozhodovacích pravomocí.

3

Čl. VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Konkrétní lhůta pro rozhodnutí o žádosti bude uvedena ve vyhlášení/výzvě dotačního programu.
Čl. IX.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace budou uvedeny v pravidlech dotačního programu
zveřejněných při vyhlášení/výzvě dotačního programu.
Čl. X.
Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti
Vzor žádosti a obsah povinných příloh k žádosti bude uveden v pravidlech dotačního programu
zveřejněných při vyhlášení/výzvě dotačního programu.

Čl. XI.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činností nebo opakovaných
akcí nevzniká uzavřením smlouvy automatický nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

2.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo ZK 433/12/2019 ze dne 16.12. zmocnilo Radu
Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.
programu.

3.

Dotační program se přijímá na období od 01.01.2020 do 31.12.2022.

4.

Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje ZK 433/12/2019, ze dne
16.12.2019.

5.

Dotační program nabývá účinnosti dnem schválení.

6.

Dotační program je k dispozici na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského
kraje, v elektronické
podobě
na internetových
stránkách
kraje
(http://www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx).

Karlovy Vary dne 16.12.2019
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