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Alokace: 2 mil. Kč 
• Minimální výše dotace na jeden projekt – 10. 000 Kč
• Maximální výše na jeden projekt – 170. 000 Kč (nebo do výše příjemcem nevyčerpané podpory v 

režimu de minimis za poslední 3 roky) 

• Okruh způsobilých žadatelů jež mají sídlo na území Karlovarského kraje

• Poskytovatel služeb (jakákoliv výzkumná organizace dle zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných 
institucích a ostatní výzkumné organizace, jež mají sídlo na území ČR a splňují podmínky Rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C, 198/01, kapitola 1.3)

Elektronické podání žádosti 7.5.2018 – 21.5.2018 (14:00h)
Listinná podoba s podpisem žadatele se všemi přílohami  28.5.2018 
(do 5 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí) 

Hodnocení žádostí květen – srpen 2018
Rozhodnutí ZKK o poskytnutí dotace září 2018
Oznámení výsledků září 2018
Dokončení projektu a prokazatelná úhrada výdajů 28.2.2019(nejpozději) 
Předložení závěrečných zpráv 31.3.2019

Přílohy: 
• Popis projektu
• Formulář nabídky dodavatele služeb
• Čestné prohlášení 
• Hodnotící kritéria
• Vzor veřejnoprávní smlouvy
• Vzor vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace
• Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/vyhlaseni_programu_inovacni_vouchery.pdf
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• finanční nástroj, který podporuje spolupráci podniků z KK s výzkumnými
organizacemi z ČR

• žadatel může předložit pouze 1 žádost v rámci jednoho kola příjmu žádostí 

Podporovaná aktivita:
• nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity
• žadatel musí být konečným uživatelem výstupů projektu

Typ služeb, které je možné podpořit:
• měření, diagnostika, zkoušky, rozbory, ověřování
• analýza vhodnosti použití materiálů 
• marketingová strategie (zpracování strategie efektivního zacílení na stávající 

a potenciální zákazníky ve vazbě na navržený nový/inovativní produkt firmy 
• návrh designu produktu 
• vývoj softwaru, materiálu, zařízení, prototypu
• návrh vzdělávacího modelu pro zaškolení zaměstnanců
• optimalizace operačních procesů

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/pravidla-vouchery.pdf
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Povinné přílohy žádosti o dotaci:
• Popis projektu k žádosti o dotaci
• Formulář nabídky dodavatele služeb
• Čestné prohlášení de-minimis
• Originál nebo ověřená kopie plné moci (v případě, že žádost o poskytnutí dotace podá za žadatele pověřená 

osoba žadatele v rozsahu pověření k úkonům spojených s podáním žádosti)

• Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, nebo písemné potvrzení peněžního ústavu 
o vedení běžného účtu příjemce voucheru, na který může být dotace zaslána

Přílohy přikládá žadatel pouze v listinné podobě 

Hodnocení žádostí:
1. Formální kontrola 
žádost obsahuje vady, které lze odstranit nebo je žádost neúplná       výzva žadateli (lhůta 5 pracovních dnů 
ode dne odeslání výzvy) 

o nesplnění formálních kritérií bude žadatel informován do 15 dnů od ukončení administrativní kontroly 
(e-mailem)

2. Věcná kontrola a kontrola přijatelnosti 
• Kontrola věcné stránky žádosti (např. obsah žádosti je v souladu s cíli programu, jasně zdůvodněný 

výběr poskytovatele znalostí)
• Bodově hodnocená specifická kritéria (např. velikost podniku, navázání spolupráce s výzkumnou 

organizací, rozpočet a výstupy projektu)

Věcná kritéria jsou neopravitelná (nesplnění jakéhokoliv kritéria a to bez ohledu na výši bodového hodnocení 
vyloučení žádosti z hodnotícího procesu) 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/pravidla-vouchery.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/p6_hodnotici_kriteria_inovacni_vouchery.pdf
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Informační web:
• aktuality
• programy kraje
• postup pro podávání elektronické žádosti
• časté dotazy 
• kontakty 

http://programy.kr-karlovarsky.cz/
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https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

http://programy.kr-karlovarsky.cz/
https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
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REGISTRACE – Právnická osoba
• zvolit Nová registrace
• zadat e-mail
• doporučujeme ponechat zaškrtnuté „použít e-mail jako uživatelské jméno“
• zadat heslo a ověření hesla – heslo musí mít minimálně 8 znaků a obsahovat 

alespoň jedno velké písmeno
• vybrat typ subjektu právnická osoba
• zadat IČ
• zvolit „naplnit hodnoty z registru“ – obrázek vpravo u pole IČ; hodnoty 

z registru se do formuláře předvyplní
• ponechat předvyplněné, případně změnit zaškrtnutí plátce DPH
• zadat či ponechat DIČ
• zadat či ponechat obchodní jméno
• vybrat typ organizace
• v části zastupující osoba zadat či ponechat tituly před, za jménem, jméno, 

příjmení, datum narození, telefon
• v části adresa sídla zadat či ponechat ulice, číslo, PSČ, obec
• vybrat stát – zpravidla ponechat Česká republika
• zvolit Registrovat
• počkat na e-mail Aktivace účtu nového uživatele
• kliknout na aktivační odkaz v e-mailu. Aktivační e-mail je platný pouze 24 hodin 

od registrace
• přístupový účet do systému je nyní aktivní

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
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• do formuláře se automaticky přenášejí údaje o žadateli 
zadané při registraci

• podle typu žadatele se pak také požadují odlišné doplňující 
informace

• červeně vybarvená pole formuláře označují povinné údaje
• zeleně vybarvená pole formuláře označují nepovinné 

údaje

• přihlaste se do systému vámi při registraci vámi zvoleným 
uživatelským jménem a heslem

• zvolte Dotace, Dotace z programů Karlovarského kraje
• vyberte příslušný odbor, který dotaci administruje
• z nabídky vyberte příslušný formulář
• zvolte Vyplnit formulář
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Do formuláře se automaticky přenesly údaje o žadateli, které jste zadali při registraci vašeho uživatelského účtu. Pokud 
tyto údaje nejsou správné, je nezbytné je opravit. 
Opravu proveďte:
• v pravém horním rohu okna zvolte v názvu účtu Osobní údaje
• změňte požadované osobní údaje
• zvolte Uložit
• zvolte Moje formuláře
• vyberte rozpracovaný formulář
• zvolte Vyčistit a potvrďte volbu Ano
• pokračujte vyplňováním formuláře

Vyplňte a požadované údaje do formuláře
Zvolte Uložit
Zvolte Zkontrolovat

V případě, že jste si jisti, že formulář je vyplněný správně a systém při kontrole formuláře neohlásil chybu, je možné 
formulář odeslat.

Zvolte Odeslat
Systém zobrazí informaci o odeslání žádosti. Obdržíte e-mail s instrukcemi o dalším postupu.
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Notifikační e-mail:
obsahuje instrukce o nutnosti vytisknout žádost a přidat k ní všechny přílohy v listinné podobě:
• Popis projektu k žádosti o dotaci
• Formulář nabídky dodavatele služeb
• Čestné prohlášení de-minimis
• Originál nebo ověřená kopie plné moci (v případě, že žádost o poskytnutí dotace podá za žadatele

pověřená osoba žadatele v rozsahu pověření k úkonům spojených s podáním žádosti)
• Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o

vedení běžného účtu příjemce voucheru, na který může být dotace zaslána

• Listinnou žádost podepsat, případně opatřit razítkem a doručit ve lhůtě 5 pracovních dnů po ukončení
příjmu elektronických žádostí (nejpozději do 28. 5. 2018) na adresu:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Obálka musí být zalepená, označená názvem
"Inovační voucher", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".
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Hodnotící komise 
formálních náležitostí

Hodnotící komise věcných 
kritérií a kritérií přijatelnosti

•Zástupce poskytovatele dotace

•Zástupce administrátora

Rada pro výzkum, vývoj a 
inovace KK 

Rada 

Karlovarského kraje 

• Zástupce poskytovatele dotace
• Zástupce administrátora
• Krajský S3 manažer
• Zástupce poskytovatele znalostí
• Zástupce agentury CzechInvest

Zastupitelstvo 
Karlovarského kraje 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/pravidla-vouchery.pdf
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Poskytnutí dotace:
• o rozhodnutí bude žadatel vyrozuměn do 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění ověřeného

usnesení

• veřejnoprávní smlouva musí být žadatelem uzavřena do 30 dnů od jejího obdržení (pokud nebude bez

závažného důvodu uzavřena, ztrácí automaticky nárok na poskytnutí dotace)

• pokud pozbyde nárok či příjemce odmítne poskytnutou dotaci – vyzve poskytovatel náhradníka dle
pořadí v seznamu náhradníků (pokud bude seznam stanoven)

• do 3 měsíců od podpisu smlouvy musí příjemce uzavřít smlouvu o dílo/smlouvu o poskytnutí služeb
s poskytovatelem služeb, kterého uvedl v žádosti o dotaci (její přílohou musí být nabídka poskytnutí služeb, jenž

byla přílohou žádosti o dotaci)

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/pravidla-vouchery.pdf


Mgr. Šárka Harušťáková 
Projektová manažerka 
Tel.: 728 971 023
E-mail: sarka.harustakova@karp-kv.cz

www.ris3kvk.cz

mailto:sarka.harustakova@karp-kv.cz
http://www.ris3kvk.cz/

