
 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

RADA KRAJE 

 

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE  

INOVAČNÍ VOUCHERY  

 
Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada kraje“) na základě zmocnění Zastupitelstva 

Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“), vyplývajícího z usnesení číslo ZK 

371/09/17 ze dne 07. 09. 2017 a v souladu s usnesením číslo RK 399/04/18 ze dne 3. 4. 2018, 

vyhlašuje dotační program „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – 

Inovační vouchery“ (dále jen „dotační program“).  

 
Čl. I. 

Účel dotace 
Dotační program byl zřízen za účelem podpory spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která 

je založena na transferu znalostí. Pro účely tohoto dotačního programu je transfer znalostí definován 

jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové 

a nejsou běžně dostupné.  

 

Čl. II. 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, 

která je založena na transferu znalostí. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum 

a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.  

 

 

Čl. III. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných z rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu 
Pro dotační program je vyčleněna částka 2.000.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018.  

 

Čl. IV. 

Kritéria pro stanovení výše dotace 

V případě malých a středních podniků: 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 10.000,- Kč.  

Maximální výše dotace na jeden projekt je 170.000,- Kč nebo do výše příjemcem nevyčerpané 

podpory v režimu de minimis za poslední tři roky.  

Maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 100 %. 

 

V případě velkých podniků: 

Minimální výše dotace na jeden projekt je 10.000,- Kč.  

Maximální výše dotace na jeden projekt je 170.000,- Kč nebo do výše příjemcem nevyčerpané 

podpory v režimu de minimis za poslední tři roky.  

Maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 50 %. 

 

Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu.  

 

 

 

 

 



Čl. V. 

Okruh způsobilých žadatelů 

Žadatelem může být obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.), evropská společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení, klastr nebo družstvo. 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. 

Žadatelem o dotaci 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, 

 má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 

pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Čl. VI. 

Poskytovatel služeb 

Poskytovatel služeb může být jakákoliv výzkumná organizace (veřejná a státní školy, veřejná 

výzkumná instituce) dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění 

a ostatní výzkumné organizace, které mají sídlo na území České republiky, která splňuje podmínky 

Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, kapitola 1.3). 

 

Poskytovatel služeb určí pro spolupráci se žadatelem a poskytovatelem dotace svou kontaktní osobu.  

 

 

Čl. VII. 

Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podávání elektronických žádostí se stanovuje na dobu od 7.5.2018 8:00 hod.  do 21.05.2018 

14:00 hod. Vytištěnou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-

karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ v listinné podobě, opatřenou vlastnoručním podpisem 

žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh,  musí žadatel doručit ve lhůtě nejpozději 

do 5 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání 

elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adrese: 

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Rozhodující je vždy datum doručení žádosti 

na podatelnu Karlovarského kraje. 

V případě závažných technických obtíží při příjmu elektronických žádostí si poskytovatel vyhrazuje 

právo pozastavit či zcela zastavit jejich příjem. V takovém případě může poskytovatel dokončit 

přijímání žádostí v listinné podobě. O aktuální situaci bude poskytovatel vždy informovat na svém 

portálu http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx. 

  

 

 

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx


Harmonogram a organizace programu:  

Vyhlášení programu        od 6. 4. 2018  

Lhůta pro předkládání žádostí      7.5 – 21. 5. 2018 

Hodnocení žádostí  květen – srpen 2018 

Rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o poskytnutí dotace  září 2018 

Oznámení výsledků         září 2018 

Dokončení projektu a prokazatelná úhrada výdajů – nejpozději   28. 2. 2019 

Předložení závěrečných zpráv       31. 3. 2019 

 

Čl. VIII. 

Kritéria pro hodnocení žádosti 
Kritéria pro hodnocení žádosti jsou uvedena v pravidlech dotačního programu, která jsou součástí 

tohoto vyhlášení dotačního programu. 

 
Čl. IX. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje na den jednání rady nebo zastupitelstva kraje 

následujícího po dni podání žádosti při dodržení všech lhůt stanovených pro přípravu materiálů pro 

jednání a jednacího řádu zastupitelstva kraje a po uplynutí lhůty 15 kalendářních dnů určených pro 

vyhodnocení žádostí. 

 

Čl. X. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu, která jsou 

součástí tohoto vyhlášení dotačního programu. 

 

Čl. XI. 

Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti 
1. Vzor žádosti včetně příloh k žádosti, smlouvy, finančního vypořádání dotace a pravidel pro 

příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace je v přílohách, které jsou 

součástí tohoto vyhlášení dotačního programu. 

 

2. Dotační program je k dispozici u administrátora dotačního titulu Karlovarské agentuře rozvoje 

podnikání, p.o., v elektronické podobě na internetových stránkách www.karp-kv.cz v sekci 

„Inovační vouchery“, nebo na odboru regionálního rozvoje, v elektronické podobě 

na internetových stránkách Karlovarského kraje (http://www.kr-

karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx),  

 

Karlovy Vary dne 3. 4. 2018 

 

Ing. Josef Janů v. r. 

člen Rady Karlovarského kraje 

pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky 

 

Přílohy: 

1. Popis projektu k žádosti 

2. Formulář nabídky dodavatele služeb 

3. Čestné prohlášení de-minimis  

4. Hodnotící kritéria  

5. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

6. Vzor vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace  

7. Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

http://www.karp-kv.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx

