
Záznanr o ko nonrlenčnínl elelĺtľoniclĺénr hlasování

lłĺltlv ĺrľo věĺlu vÝzkrrnt a inĺlvace Kaľlov ľského kľaie

P ľecl ll öt koľcspcu clen čn i ho cl ekĺľon i ckć lro h lasovitll ĺ :

l V'ytlťurí clĺ.lpoľLlčqiícílro stanoviska pnr ĺlirdu Kailovaľskóho kľa'ie ĺ1otačllíhĺl 1rľĺlgľallrtl

..P Í{oGRA M RozvoJĽ KON KLJ RlrN CESCI{(]PNOST] K AI{ l'() V ;\ R S K F.l {(l

l(ĺąAJ ĺ:1 INOVAť:Nĺ vot.lCl'lfi l{Y"

Za h ti i en i k ol'tls ptttlĺle tlčn í hĺl elc ktľtlni c kćlro hl asov ĺin í :

o }Ü. (}. 20lĺł

l; kotrčcní koľespĺllrtlelrčtlíhcl elektľonického lrlasovńní :

ł 1.7.20lB

Kĺx.es1ltlnclenčnĺ clektľclniclĺé lrlasĺlr,álri bylo zallájcng yýzvcltl l< hlasování ocleslallĺlit ze

sekl.ctari*ĺtt ĺtvVl elektľĺlnick},clĺle 2Ĺ}' ()'7018 v 9:00 hĺlľl. Ve výzr'ě (viz přilohal byl 1:ĺlpstln

c]tivoĺl kĺlľes1lonclenČnílrĺl elektr'oniĺ:kelro lrlasor'łilri a nł'ivotl k pľtlt,ci1ellí lllasĺlr'łitli. V 1:říloze

výzvy.bylv oclcslány cloľtlčene Žáclosti o cĺotłlci spĺlltt sc zpľacĺll.'itnÝllr h<ltltlocctliľl'l cxĺcľllĺcll

lroĺillĺlĺi telťi.

l_llasuiĺcini b-vla zpracor,ána tahulka clle pořadí získaných bodii. kt'lc nlohli zaznanletla{

S{}uh l asne' llesĺltlirl'aslró s ttrĺrovisko či sc zdľŽet hl lrstrvánĺ'

I{onečnć výslcĺllĺi'_isoy zaznamęnány v nĺŽe rtvcdcllć tabtllcc:

SĺlLtItľtlné r'Ýslecl]<Y kĺlľcspondcnčnihĺl clękĺ.ľonickéhĺl hlasĺx'ĺlllí

e poČc't Člerrů RVVI ktcľýlll lryla zaslrinĺt výzva k lrlastlr'łinĺ

. kvĺrľttnr pľo uslttiŠellĺschłr1rnost:

. kvol'ttlrr potřcbné pľĺl piliicti návillu:

Poř. č.

žadatele

Požadovaný
fĺn'příspěvek

Zĺskaný
počet bodů

{hodnotitelé) obchodní jméno Žaclatele souhlasím nesouhlasím rdrźujĺ se

1 170 tis 120 KoRN[T s'r.o., Kraslĺce 18 0 0

170 tis 110 CHODOS CHODOV 18 0 0

) 170 tis. r.00 BONNEL TECHNOLOGIE S .O 11 o 1

4 165 tĺs' 90 Ept connector s.r.o J.t 0 1

5 170 tĺ5' 80 GDK spoĺ.s.r.o., Kolová 18 0 0

Żł
l:ł
1-1



o počet hlasujícíoh (doľučených odpovědí):
o počet nehlasujících (nedoručených odpovědí):

Poĺlľobný přehleđ hlasovr{ní ie uĺoŽęn v Sekĺetariátu RVVI (Kaľlovarská agentuľa rozvo.ie

pĺxlnikarrĺ, p. o')'

7tryĘrł

Rnda prĺl vědu výzkam a ínovace Karlovarskěho kľaje v koľespondenčnim elektľonÍckém
ĺtlĺlsovĺtní ve dnech 20.6.2018 _ 4.7.2018 (včetně) schvdlilą hodnoceně prĺljekty a
doporučuje tyto projekty ke schváIenĺ Radě Kaľlovąĺskéhĺl kraje.

V Kaľlových Vareelr, dne 9. 7' 2018
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Ing{JoscÍ'Japťl

1t
předseda Rady fiľo věduýýzkum a intrvace

Karĺovar'ského kľąie



Př'ílolra _ Výzva lł hlasování

Yi:T:"ľ':lľ':x'-"# ää"rt. 8 Jednacího. řádu Rady pro výzkr'lľl Yyuoj 
u ĺnovace se na Vás obracílrr

s Źádostío elektronicr! ľ,tasouĺnĺpřeotoženatänłri.,u't o,lového hodnocenĺspeĺ:ifických kritérií

clotačního titulu lnovačni uou't'"'y' které epracovaĺa hodnotĺcĺ komise'

Toto eĺektronĺcké htaslvĺni.ru"r|"i"i" 'uL*i"üt 
Rady pro výzkum' vývoj a inovace Karĺovarského

kraje (ctále lerr RVV| -,ii;;ä;le xarlnvarská agentura rozvoje podnikánÍ' p'o"

odůvodnění:
Dle Praviĺlel pro přĺjem a lrodnocenĺ žádostí, poskYtnutí a Ťinančnih_o vypořáĺláni ĺjotace_e rĺrzpočtu

Kaľlovarského kraje oot'ĺnĺľ'o prog,ramu ,,p*đái inn RoZVo]E KoNKUR[NCF'SCHoPNoSTl

KARLoVARSKÉno rRrur
lNOVAČNĺVoUcHERY; čl.lĺ odst.9 je odborným poradnílrl or*ánem RVVI KK' která se na základě

rravrženého boĺJového l ouno."nĺ specifickýcľ uiiJ'iĺ zpracovinych hocJnotĺcĺ komisĺ'

vyjaclřtlje k hodnoceným projektům ":ľ::: ''il"á 
,"i"'cího řádu RVVĺ l(K' Poté doporuČí ĺlle

rlodovéhohoĺltlocenĺĺinatnĺpořadĺpooporenycr,projektůvčetněvýšečástkydotacepro
kažclého ťlspéšrlého žadateleĺio výše 

'ror""'p'oä'a")t'' 
celLouá alokace dotačllího progIanll| pro

ľj,1l'lľJ; 
jr'l]!ľj'n"o"".enízpracova]:h: 

"ľj::lli.hodnotiteli 
byla rpĺacĺlvána tabulka

úspěšných žadatelů ďle zĺskaného boclového hodlloceĺrĺl

V soulaĺlu s čl' 2 odst' Ć) statutu RVV|

stanovĺsko Radě Karlovarskáho kraje'

včetně částky c]otace pro každého ús

vyĺJává Racla pro výzktlm vývoj a inovace clopoĺr'lčr"riĺcĺ

ii"J ourrl,.rje finálnĺ pořadí poĺlpořenýclr proiektů'

pěšného žaclatele do výše alokace progľamu'

Proinforĺnacĺjsouvpřílozeuvedenydoručenĺižádostiahodnocenĺexternĺclrhoĺ1notitelů,

Způsob elektrĺnřckěho hlasovánĺl

Llektľonické hlasovánĺ prclved'te prosĺm,.zasláĺrĺm na e-mail: !"łl--:li]ł'tĺ:'ttliĺ-koyi1ggk;łł'p;ii:/-ĺ''''1' 
Dc:

odpovědi zkopíruite nĺ[ uu"a"nou tabulku, lJe u 1eonottivÝcń proiektů zaikrtněte (např' kříŹkeĺĺl)'

zda sor-rlrlasĺte, nesouhlasĺte či se zclržtljete hlasovánĺ'

obchoĺlní jméno Žadatele

Zĺskaný
počet bodů

(hodnotitelé)
Požadovaný
íin.přĺspěvek

poř' č.

žadatBle

KORNET s.r'o', KrasliceLZO170 tis,1

CHODOS CHODOV110170 tis?

BONNET TEC HNoLoGlI s.ľ.o.
1Ü0.t70 tisa

J

Ept connector s.r'o90165 tisĄ

GDK sPol's.r'o" Kolová80170 tis5



Por. c.

žaclatele

Požadovaný
fin.příspěvek

Zĺskaný
počet bodů

(hodnotitelé} obchodní jméno žadatele souhlasím nesouhlasĺm zdržuji se

1 170 tis IŻa KORNTT s.r.o., Kraslice

2 170 tis 110 CHODOS CHODOV

J 170 tis. 100 BONNTL TECHNOLOGI I s.r.o.

4 165 tis 90 Ept connector s.r.o

5 170 tĺs 80 GDK spol's.r.o', Kolová

Elektronické hlasování prove d'te nejpozději dłł 4. 7 .2018 včetně

DěkLrjiza spolupráci.

t]c. Kamila KrLlpičková

ĺ:.) ii.;.i ĺ)í,:iji:.i*l-iĺ:ľkĺ:il1:rľ;trktnva ĺlianłrŹ*ľka

.ś.3ť;. Korl oVCI r3kđ o g enluľo' 
'$.$ rozuoie podniĺtónĺ

Karĺovarská agentura rozvoje podnikánĺ, p. o.

Závodnĺ 278

3tiÜ 18 Karlovy Vary
ĺlrob.: +420 608 9B2 920
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