
 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
ZASTUPITELSTVO KRAJE 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 
PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 

(dále jen „dotační program“) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo tento dotační 

program. 

Čl. I. 

Účel dotace 

Dotační program obsahuje dva podprogramy, a to podprogram 1 Inovační vouchery a podprogram 

2 Kreativní vouchery. Program se zřizuje za účelem podpory spolupráce podnikatelů s poskytovateli 

znalostí (Inovační vouchery) a kreativních služeb (Kreativní vouchery), která je založena na transferu 

těchto znalostí a služeb. Pro účely těchto dotačních titulů je transfer znalostí definován jako přenos 

poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou 

běžně dostupné; kreativní službou je pak chápáno řešení na míru žadateli z oblasti předem daných 

kreativních oborů (marketing, mediální prezentace, design atd.). 

Čl. II. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí 

a kreativních služeb. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, stejně 

jako poskytnutí kreativních služeb, má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti místních firem. 

Čl. III. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných z rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu 

Konkrétní vyčleněná částka pro účel dotačního programu bude uvedena ve vyhlášení dotačního 

programu po schválení rozpočtu Karlovarského kraje na příslušný kalendářní rok. Tato částka bude 

primárně určena pro vyčerpání v podprogramu Inovační vouchery. Zbývající finanční prostředky pak 

budou alokovány na podprogram Kreativní vouchery. 

Čl. IV. 

Kritéria pro stanovení výše dotace 

Kritéria pro stanovení výše dotace budou zveřejněna ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů pro 

příslušný kalendářní rok. 

Čl. V. 

Okruh způsobilých žadatelů 

Žadatelem o dotaci může být: 

─ pro podprogram 1 Inovační vouchery: obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.), evropská 

společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr, družstvo nebo obecně prospěšná 

společnost. Žadatelem nemůže být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, 



zabývající se výzkumem a vývojem. Žadatel o dotaci musí být právnická osoba, jež má sídlo na 

území Karlovarského kraje, v případě klastru musí většina jeho členů mít sídlo v Karlovarském kraji. 

─ pro podprogram 2 Kreativní vouchery: fyzická osoba podnikající, obchodní společnost (a.s., s.r.o., 

v.o.s., k.s.), evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr nebo družstvo. 

Právnická či fyzická osoba podnikající, jejíž hlavní podnikatelská činnost spadá do kreativních oborů 

a služeb, jež jsou předmětem dotace, a stejně tak subjekt zapojený v podprogramu 2 Kreativní 

vouchery jako poskytovatel kreativní služby, mohou žádat o dotaci pouze na projekt z jiného 

kreativního odvětví, než je předmětem jejich podnikání. Žadatel o dotaci musí být právnická osoba, 

jež má sídlo na území Karlovarského kraje, v případě klastru musí většina jeho členů mít sídlo v 

Karlovarském kraji. Pokud je žadatelem fyzická osoba podnikající, musí mít adresu sídla na území 

Karlovarského kraje. 

Čl. VI. 

Lhůta pro podání žádosti 

Konkrétní lhůta pro podání žádosti bude uvedena ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů. 

Čl. VII. 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Kritéria pro hodnocení žádosti budou uvedena v pravidlech jednotlivých dotačních programů 

zveřejněných při vyhlášení dotačních programů. 

Čl. VIII. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Konkrétní lhůta pro rozhodnutí o žádosti bude uvedena ve vyhlášení jednotlivých dotačních programů. 

Čl. IX. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace budou uvedeny v pravidlech jednotlivých dotačních 

programů zveřejněných při vyhlášení dotačního programu. 

Čl. X. 

Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti 

Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti bude uveden v pravidlech jednotlivých dotačních programů 

zveřejněných při vyhlášení 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 433/12/19, ze dne 16.12.2019, zmocnilo Radu 

Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X. 

programu. 

3. Dotační program se přijímá pro období od 1. 1. 2020. 



4. Usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 433/12/19, ze dne 16.12.2019, se ruší Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery, schválený usnesením 

zastupitelstva kraje ZK 371/09/17, ze dne 7.9.2017. 

5. Na příjemce dotace, kteří obdrželi dotaci před nabytím účinnosti dotačního programu, se budou 

vztahovat práva a povinnosti, které vyplývají z Programu rozvoje konkurenceschopnosti 

Karlovarského kraje – Inovační vouchery, schváleného/schválených usnesením zastupitelstva kraje 

ZK 371/09/17, ze dne 7.9.2017. 

6. Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva kraje ZK 433/12/19, ze dne 16.12.2019. 

7. Dotační program nabývá účinnosti dnem schválení. 

8. Dotační program je k dispozici na odboru regionálního rozvoje nebo v elektronické podobě 

na internetových stránkách kraje (http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-

dotace.aspx). 

 

Karlovy Vary dne 16.12.2019 
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