Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 883
ze dne 28.4.2015
k návrhu na udělení dotací v rámci poskytnutí podpory podnikatelům prostřednictvím projektu
Inovační vouchery v Praze - výzva 2014

Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
zápis z řádného jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o
inovační vouchery ze dne 26.11.2014, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

III.

schvaluje
1.

snížení běžných výdajů rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 1016 - ROZ MHMP, § 6409 neúčelová rezerva o 12.862,3 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů
rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 0883 - SVM MHMP, § 3809 - inovační vouchery ve
stejné výši

2.

poskytnutí dotací z kapitoly 0883 - SVM MHMP, § 3809 - inovační vouchery
nepřevyšujících 200.000 Kč v jednotlivých případech dle projektu Inovační vouchery
v Praze - výzva 2014 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v celkové
rozpočtované výši do 13 mil. Kč s tím, že pokud by schválená částka v režimu "de
minimis" ke dni podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru znamenala
překročení celkové přípustné výše podpory "de minimis", bude výše dotace
adekvátně snížena, pokud by však takto snížená dotace byla nižší než stanovená
minimální výše inovačního voucheru (75.000 Kč), nebude dotace žadateli
poskytnuta

revokuje
Smlouvu o poskytnutí inovačního voucheru schválenou usnesením Rady HMP č. 1824
ze dne 29. 7. 2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

IV.

ukládá
1. MHMP - SVM MHMP
1. vyhotovit a podepsat smlouvy dle bodu II.2. a III. tohoto usnesení do 60 dnů ode
dne schválení tohoto usnesení
Kontrolní termín: 30.6.2015
2.

vypořádat finanční závazek s Institutem plánování a rozvoje hlavního města
Prahy podle smlouvy INO/48/00/000171/2014
Kontrolní termín: 30.6.2015

2. MHMP - FON MHMP
1. zajistit v součinnosti se SVM MHMP zápis poskytnutých dotací dle bodu II.
tohoto usnesení na základě smluv uzavřených dle bodu IV.1.1. tohoto usnesení
do registru "de minimis"
Kontrolní termín: 30.6.2015
3. MHMP - ROZ MHMP
1. zajistit proces ex-post vyúčtování dotací poskytnutých dle bodu II. tohoto
usnesení v součinnosti se SVM MHMP na základě žádostí o platbu ze strany
žadatelů podle vzoru schváleného usnesením Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7.
2014
Kontrolní termín: 30.9.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

primátorka hl.m. Prahy
R-16389
MHMP - SVM MHMP, MHMP - FON MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 883 ze dne 28. 4. 2015

Příloha zápisu z jednání komise

Příloha zápisu z jednání komise

Příloha zápisu z jednání komise

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 883 ze dne 28. 4. 2015
Seznam doporučených žadatelů o dotaci
Identifikační č.
19

Identifikační č.
22

Identifikační č.
26

Identifikační č.
39

Identifikační č.
40

Identifikační č.
41

Identifikační č.
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Identifikační č.
48

Identifikační č.
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Identifikační č.
50

Identifikační č.
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Identifikační č.
53

Identifikační č.
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Identifikační č.
56

Identifikační č.
57

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
PAWLICA s.r.o.
25683292
161 000 Kč
Využití odpadního tepla k sušení zemědělských a bioenergetických produktů

Celkové výdaje projektu - Kč
230 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Centre of Excellence Prague, s.r.o.
28892259
105 000 Kč
Prototyp biodegradabilního kompozitu pro ekologický výrobek

Celkové výdaje projektu - Kč
150 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
MIT, spol. s r.o.
46348395
Vývoj kompaktního mřížkového spektrometru

Požadovaná výše dotace - Kč
138 600 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
198 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
HYDROKA s.r.o.
27574270
196 700 Kč
Stabilizace průtoků na kaskádě jezových stupňů s vodními elektrárnami

Celkové výdaje projektu - Kč
281 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
ANAREUS CZ, s.r.o.
25779613
198 800 Kč
Systém pro automatizovanou lokalizaci impaktů (detekce a lokalizace zásahu terče)

Celkové výdaje projektu - Kč
284 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
ECODIS s.r.o.
24818771
Optimalizace procesů pro biologický monitoring

Celkové výdaje projektu - Kč
255 000 Kč

Požadovaná výše dotace - Kč
178 500 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
ÚRS PRAHA, a.s.
47115645
189 000 Kč
270 000 Kč
Studie proveditelnosti Rozšíření software na rozpočty stavebních děl o modul pro výpočet uhlíkové stopy budovy

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
WPC-WOODPLASTIC a.s.
24176851
143 500 Kč
100 450 Kč
provedení biodegradačních zkoušek (stanovení odolnosti proti dřevokazným houbám basidiomycetes a stanovení odolnosti
proti dřevokazným houbám působícím měkkou hnilobu), zkoušky umělého stárnutí (a souvisejících zkoušek barvostálosti,
křídlovatění a tvrdosti dle Brinela) na materiálu dodaného objednavatelem

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
REPAROSERVIS spol. s r.o.
63994445
144 628 Kč
Inovace procesu kalibrací a kontrolních měření u harvestorů značky Rottne

Celkové výdaje projektu - Kč
206 611 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
EDICO s.r.o.
24719269
86 776 Kč
123 966 Kč
Studie proveditelnosti vývoje a návrhu aplikace pro rozhodování o nákupu dříví na pni/nastojato

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Geosense s.r.o.
29002567
186 900 Kč
vytvoření prototypu cloudových analýz pro sdílená vektorová a rastrová geodata

Celkové výdaje projektu - Kč
267 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Tres consulting s.r.o.
28378784
158 900 Kč
Validizace dotazníku Employee Engagement v českém firemním prostředí

Celkové výdaje projektu - Kč
227 000 Kč

Žadatel a název projektu
Ivory Pellets, a.s.
Systém výstupní kontroly výroby pelet

Požadovaná výše dotace - Kč
199 500 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
285 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
INCO engineering s.r.o.
62582844
161 000 Kč
Metodika pro optimální dimenzování a využití šroubových spojů

Celkové výdaje projektu - Kč
230 000 Kč

IČO
24805084

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
Jirny Development Company a.s.
27583228
126 000 Kč
180 000 Kč
Návrh a provedení zkoušek pro požadované typy prototypů přepravních kontrukcí pro fasádní díly
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Žadatel a název projektu
BRIZANT TRADE, s.r.o.
Vývoj topných pelet na bázi rašeliny

IČO
24132934

Požadovaná výše dotace - Kč
193 900 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
277 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
BISSET, s.r.o.
29022118
193 900 Kč
Vývoj granulovaného biopaliva pro automatické kotle nad 1 MW

Celkové výdaje projektu - Kč
277 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Titbit, s.r.o.
26241005
129 500 Kč
Optimalizace výroby minimálně opracovaných produktů a čerstvých salátů

Celkové výdaje projektu - Kč
185 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Sense Technologies a.s.
27563987
Výměnný modul baterie pro elektromobily

Požadovaná výše dotace - Kč
192 990 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
275 700 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Smart Dialog s.r.o.
24135119
199 920 Kč
Extrakce a analýza nestrukturovaných obchodních dat

Celkové výdaje projektu - Kč
285 600 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
EMPYREUM k.s.
26461439
161 000 Kč
Technologie autonomního řízení prostředí budov a jejich okolí

Celkové výdaje projektu - Kč
230 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Bileto s.r.o.
01797824
80 500 Kč
Vypracování matematicko-stochastických modelů za účelem predikce chování zákazníků

Celkové výdaje projektu - Kč
115 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
P&S, akciová společnost
61858404
196 000 Kč
Kompaktní soustrojí s vodní mikroturbínou pro provoz v ostrovní síti

Celkové výdaje projektu - Kč
280 000 Kč

Žadatel a název projektu
KOH-I-NOOR a.s.
Zvýšení kvality zamakových odlitků

IČO
60193034

Požadovaná výše dotace - Kč
133 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
190 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
CONTI TECH, s.r.o.
27452948
Analýza stavebních dílců a prvků pro dřevostavby

Požadovaná výše dotace - Kč
200 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
291 600 Kč

Žadatel a název projektu
HPST, s.r.o.
Hirschsprung

IČO
25791079

Požadovaná výše dotace - Kč
182 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
260 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Gisat s.r.o.
26438003
Předpověď pohybu oblačnosti z družice METEOSAT

Požadovaná výše dotace - Kč
171 500 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
245 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Afortum s.r.o.
28816447
Ověření kvality nátěrů aplikovaných pod vodou

Požadovaná výše dotace - Kč
175 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
250 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
A.R.C. spol. s r.o.
48591394
140 000 Kč
Přírodě blízké způsoby čištění komunálních odpadních vod.

Celkové výdaje projektu - Kč
200 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
KPC - Group, s.r.o.
26500281
284 800 Kč
199 360 Kč
Prototyp SW nástroje pro řízení migračních doporučení IT technologií v rámci Application Portfolio Managementu (APM)

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
TGS nástroje-stroje-technologické služby
64833500
165 900 Kč
spol. s r.o.
Vývoj speciálního závitovacího zařízení pro velké závity

Celkové výdaje projektu - Kč
237 000 Kč
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Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
MAYLINE CORPORATION LP, s.r.o.
03490955
199 500 Kč
Ověření možnosti využiti preparátu Albit jako konzervantu pro hospodářská zvířata

Celkové výdaje projektu - Kč
285 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Watrex Praha, s.r.o.
26142376
Vývoj a testování sorbentů pro chromatografii

Požadovaná výše dotace - Kč
101 500 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
145 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Health Institute s.r.o.
28406257
171 500 Kč
Standardizace a praktické uplatnění adipometru - měřiče tělesné kompozice

Celkové výdaje projektu - Kč
245 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
MEDICIMAN s.r.o.
27229335
115 702 Kč
165 289 Kč
Vývoj chemických senzorů, monitoring biodostupnosti a systémy pro včasnou diagnostiku nemocí

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
ING MEDICAL s.r.o.
27199321
287 000 Kč
200 000 Kč
Optimalizace fyzikálně-chemického složení a ověření vlastností potravinářské fólie na bázi nanovláken

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
MERCED a.s.
25668820
100 800 Kč
144 000 Kč
Spolupráce na zhodnocení kvality a životnosti stavebních materiálů v rámci inovačních aktivit.

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Atelier 111 architekti s.r.o.
27648788
182 000 Kč
Implementace ORC technologie pro zvýšení efektivity bioplynových stanic

Celkové výdaje projektu - Kč
260 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
ZK - Termochem s.r.o.
26731177
200 000 Kč
399 000 Kč
Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému
ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů

Žadatel a název projektu
EKOLA group, spol. s r.o.
Databáze detektorů dopravy

IČO
63981378

Požadovaná výše dotace - Kč
196 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
280 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
REsolar s.r.o.
01748131
112 280 Kč
Ekonomická bilance výroby a zpracování solárních panelů metodou LCA

Celkové výdaje projektu - Kč
160 400 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Energocentrum Plus, s.r.o.
26781026
189 000 Kč
Vývoj nástrojů pro vyhodnocování efektivivty provozování technického zařízení budov

Celkové výdaje projektu - Kč
270 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
GeneTiCA s.r.o.
25609378
178 500 Kč
Optimalizace postupu pro rutinní molekulárně genetické analýzy

Celkové výdaje projektu - Kč
255 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
LL spol. s r.o.
45313466
108 500 Kč
Extrakce betaglukanů a jejich implementace do konečných výrobků

Celkové výdaje projektu - Kč
155 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
API Optix s.r.o.
29137756
159 600 Kč
228 000 Kč
Depozice tenkých a tlustých vrstev materiálů s vysokým indexem lomu na polymerní substráty

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Ruukki CZ s.r.o.
25092111
175 000 Kč
Vývoj a ověření technologie umělé patinace a stabilizace patinující oceli

Celkové výdaje projektu - Kč
250 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Stylezone s.r.o.
27568016
200 000 Kč
Vývoj integrovaného vícekanálového multimediálního CRM

Celkové výdaje projektu - Kč
295 200 Kč
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Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
Zenergo Moravia s.r.o.
01619209
101 500 Kč
145 000 Kč
Technická studie proveditelnosti technologie termického zpracování biomasy pro energetické účely a druhotných surovin
nezemědělského původu pro získání zušlechtěných paliv

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje
48110566
200 000 Kč
Vývoj prototypu multiplikátoru pro hydroformingový obvod

Celkové výdaje projektu - Kč
286 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Architekti Headhand s.r.o.
28919807
189 000 Kč
Kriteriální hodnocení komplexní kvality budov pro rekonstrukci škol

Celkové výdaje projektu - Kč
270 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Daylight s.r.o.
03164632
200 000 Kč
Inteligentní portál párování nabídek a poptávek brigád

Celkové výdaje projektu - Kč
288 000 Kč

Žadatel a název projektu
BEDNAR FMT s.r.o.
Vývoj senzoru pro zemědělské stroje

Požadovaná výše dotace - Kč
161 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
230 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Institut informatiky - vyšší odborná škola,
60489669
171 500 Kč
s.r.o.
Jednotné informační prostředí na základních a středních školách

Celkové výdaje projektu - Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
25705512
LAO - průmyslové systémy, s.r.o.
189 000 Kč
Vývoj a optimalizace parametrů vláknového laseru pro svařování a řezání plastů

Celkové výdaje projektu - Kč
270 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. 45277397
Testování a optimalizace identifikačního systému

Požadovaná výše dotace - Kč
190 785 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
272 550 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Product Bohemia, s.r.o.
25256785
140 000 Kč
Inovace postupů zpracování a provozní kontroly kvality medu

Celkové výdaje projektu - Kč
200 000 Kč

IČO
25098781

245 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
COMPALTECH s.r.o.
24267520
164 500 Kč
235 000 Kč
Vývoj s konstrukčním návrhem a výroba reálného dílce výrobního stroje - hybridní svařovaná konstrukce s alternativním
plnivem.

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Solicite s.r.o.
02232651
199 500 Kč
Optimalizace vnitropodnikových procesů společnosti Solicite s.r.o.

Celkové výdaje projektu - Kč
285 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Acorado s.r.o.
24805173
105 000 Kč
Zvýšení diagnostické kvality cytometru optimalizací optických komponent

Celkové výdaje projektu - Kč
150 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
CB Bio s.r.o.
27168204
140 000 Kč
200 000 Kč
Příprava inovovaných elektrod pro elektrostatické zvlákňování vhodných pro průmyslovou či manufakturní aplikaci.

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
PROSPERE s.r.o.
28144074
175 000 Kč
Vývoj a ověření technologie umělé patinace a stabilizace patinující oceli

Celkové výdaje projektu - Kč
250 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Sithold s.r.o.
24765945
164 500 Kč
Ventil pro samodofukovací pneumatiku s elektronickou funkcí

Celkové výdaje projektu - Kč
235 000 Kč

Žadatel a název projektu
INCOMA GfK, s.r.o.

Celkové výdaje projektu - Kč
285 600 Kč

IČO
43873537

Požadovaná výše dotace - Kč
199 920 Kč
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Identifikační č.
133

Identifikační č.
134

Identifikační č.
135

Identifikační č.
136

Identifikační č.
137

Identifikační č.
138

Identifikační č.
139

Identifikační č.
141

Identifikační č.
142

Identifikační č.
143

Identifikační č.
146

Identifikační č.
148

Identifikační č.
154

Identifikační č.
155

Identifikační č.
156

Identifikační č.
160

Kamerový systém

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Forinel Trading SE
02214181
200 000 Kč
Řešení sklizně porostů rychle rostoucích dřevin mechanizovaným způsobem

Celkové výdaje projektu - Kč
290 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
GaVa Invest, s.r.o.
24695238
140 000 Kč
Studie proveditelnosti využití použitých pneumatik pro účely získávání ušlechtilých paliv

Celkové výdaje projektu - Kč
200 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Medirol s.r.o.
64506592
126 000 Kč
Vývoj kompozitové vidlice pro kolečka sanitního podvozku pro nosítko

Celkové výdaje projektu - Kč
180 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
NEWPS.CZ s.r.o.
25625632
245 000 Kč
171 500 Kč
Vývoj prototypu komunikační platformy pro efektivní týmovou spolupráci při správě rozsáhlých informačních systémů.

Žadatel a název projektu
Lion Mobile s.r.o.
B2B importní řešení

IČO
02127318

Požadovaná výše dotace - Kč
171 500 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
245 000 Kč

Žadatel a název projektu
CleverMaps, s.r.o.
Vytvoření mapy cenové citlivosti ČR

IČO
01403729

Požadovaná výše dotace - Kč
91 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
130 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
ICT Consulting s.r.o.
27484467
171 500 Kč
Vývoj prototypu softwarového řešení transformace nestrukturovaných dat do XML

Celkové výdaje projektu - Kč
245 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
GEFOS a.s.
25684213
112 000 Kč
Projekt moderní ucelené dokumentace památkového objektu

Celkové výdaje projektu - Kč
160 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
KPCM s.r.o.
29103126
189 000 Kč
270 000 Kč
Metodiky hodnocení teplotně-vlhkostního mikroklima (interakce povrchů-rostlin-vzduchu) ve vystavěném prostředí

Žadatel a název projektu
Zesklepa s.r.o.
Organoleptické hodnocení vín v datech

IČO
3302113

Požadovaná výše dotace - Kč
200 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
350 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
EponaCell, s.r.o.
24722022
285 000 Kč
199 500 Kč
Testování osteogenního potenciálu nanovlákenných buněčných nosičů s příměsí hydroxyapatitu.

Žadatel a název projektu
VPÚ DECO PRAHA a.s.

IČO
60193280

Požadovaná výše dotace - Kč
189 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
270 000 Kč

Analýza skutečného působení železničních mostních konstrukcí s prvkovou mostovkou při statickém a dynamickém zatížení

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
LCV Praha, s.r.o.
27448819
87 500 Kč
Technologický proces laserového leštění a laserového značení korozivzdorných ocelí

Celkové výdaje projektu - Kč
125 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
MEBIS spol. s r.o.
47538945
140 000 Kč
Příprava inovovaných elektrod pro centrifugační zvlákňování

Celkové výdaje projektu - Kč
200 000 Kč

Žadatel a název projektu
IČO
Požadovaná výše dotace - Kč
Celkové výdaje projektu - Kč
ALFIMEX s.r.o.
61062201
235 000 Kč
164 500 Kč
Studie výroby ocelových mostních zábradlí včetně návrhu robotizace svařovacího procesu

Žadatel a název projektu
Independent Solutions a.s.

IČO
29006091

Požadovaná výše dotace - Kč
182 000 Kč

Celkové výdaje projektu - Kč
260 000 Kč

160

Vývoj softwaru pro odhad početnosti zvěře

Celkem za 79 žádostí

Požadovaná výše dotace - Kč
12 862 311 Kč

Celkové výdaje projektů - Kč
18 575 816 Kč

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 883 ze dne 28. 4. 2015
Číslo smlouvy: ……………………
Smlouva
o poskytnutí inovačního voucheru
uzavřena podle § 10a z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů a s použitím z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem:

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

zastoupené

Ing. Radek Svoboda,
ředitel odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

bankovní spojení

PPF banka a.s.

číslo účtu

27-0005157998/6000

(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Společnost:
zapsaná:

…………………...

se sídlem:

…………………..

jednající/zastoupená:

……………………

IČO:

…………………….

bankovní spojení

…………………….

číslo účtu

…………………….

společnost je/není plátcem DPH
(dále jen „příjemce“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o
poskytnutí inovačního voucheru.

II.
Předmět smlouvy
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou poskytne poskytovatel dotace příjemci částku
ve výši …………………….- Kč (slovy: __________________) (dále jen „dotace“).
Dotace poskytnutá z rozpočtu poskytovatele dotace je určena na projekt „Inovační
vouchery v Praze – výzva 2014“ definovaný v dokumentu Zásady pro udělování
inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“), jež tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy a ve vztahu k příjemci individualizovaný v Žádosti o poskytnutí voucheru, která
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „projekt“). Dotace nepokrývá daň z přidané
hodnoty. Jedná se o podporu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na
podporu de minimis.
2. Dotace, která je příjemci poskytnuta z rozpočtu poskytovatele dotace, je ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona a zákona č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel má právo provést kontrolu
před vyplacením dotace, doba provádění kontroly se nepočítá do lhůty dle Čl. IV.

III.
Práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a
jejími přílohami č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Změny v projektu
jsou možné pouze po předchozím schválení poskytovatele dotace a to na základě písemné
a zdůvodněné žádosti, přičemž poskytovatel dotace může schválit změnu projektu
výlučně v rozsahu snížení podpořených aktivit a to pouze v případě, že bude zachován
smysl a účel projektu a též minimální hranice dotace na jeden voucher ve smyslu přílohy
č. 1 této smlouvy. Podmínkou schválení změny projektu je zdůvodnění a vyjádření
poskytovatele znalostí, že při snížení podpořených aktivit bude zachován předpokládaný
přínos realizace projektu.
2. Příjemce ve lhůtě do 90 dnů od podpisu této smlouvy uzavře Smlouvu o dílo
s poskytovatelem znalostí. Kopii této smlouvy příjemce písemně doručí poskytovateli
dotace do 10 dnů od jejího podpisu. Obsah spolupráce musí být realizován až po
podepsání Smlouvy o dílo oběma stranami, realizace spolupráce před podepsáním
Smlouvy o dílo je vážným porušením Smlouvy a vede k jejímu vypovězení.
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3. Příjemce má právo na poskytnutí dotace po realizaci projektu za podmínek stanovených
touto smlouvou pouze na základě řádně vyplněné žádosti o proplacení a při dodržení
všech podmínek stanovených právními předpisy a touto smlouvou včetně jejích příloh
č. 1 a č. 2.
4. Příjemce je povinen na své úvodní (nebo projektům, partnerům či výzkumu se věnující)
webové stránce uveřejnit banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města
Prahy uvedený v příloze č.3 této smlouvy a informaci o podpoře projektu z dotace
poskytnuté poskytovatelem dotace bezprostředně po uzavření této smlouvy, přičemž
v případě úspěšné realizace projektu a proplacení dotace se zavazuje, že informaci o
podpoře projektu dotací od poskytovatele dotace ponechá uveřejněnou na svých
webových stránkách minimálně 12 měsíců od proplacení dotace.
5. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy, veškeré originály účetních
dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s projektem po dobu 10 let počínaje
prvním dnem roku následujícího po roce, kdy mu byla uhrazena dotace dle čl. IV této
smlouvy.
6. Příjemce je povinen spolupracovat s poskytovatelem dotace nebo jím určeným subjektem
při vyhodnocování efektů a úspěšnosti projektu, např. účastí na dotazníkovém šetření
nebo evaluačním interview, poskytnutím informací o další spolupráci s výzkumnými
organizacemi, a to po dobu 5 let od proplacení dotace, přičemž poskytovatel dotace nebo
jím určený subjekt může uplatnit tento požadavek nejvýše jedenkrát ročně.
7. Příjemce podpisem této smlouvy se zavazuje, že případná získaná dotace nebude použita
na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo z části z jiných
veřejných dotačních titulů.
8. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou následnou kontrolu
realizace projektu.
9. Příjemce dotace se zavazuje účtovat čerpání dotace odděleně na samostatném účtu nebo
vést poskytnutou dotaci odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutou dotaci
odděleně daňovou evidenci v souladu se z. č. 586/1992 Sb. Příjemce dotace se zároveň
zavazuje umožnit na žádost poskytovatele dotace kontrolu originálních účetních
písemností, vztahujících se k uvedenému účtování.
10. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání
s poskytnutu dotací a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly v souladu
se z. č. 320/2001 Sb. a poskytnout mu k tomu účelu veškerou potřebnou dokumentaci.
11. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se právními předpisy, zejména z. č. 137/2006
Sb., a to ust. § 2 odst. 3.
12. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli změnu adresy sídla a
dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li k nim v době účinností této smlouvy.
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13. Příjemce se zavazuje v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací
oznámit tuto skutečnost poskytovateli dotace.

IV.
Povinnosti poskytovatele dotace
1. Žádost o proplacení dotace musí být bez vad. Pokud budou nalezeny vady v žádosti o
proplacení dotace, bude tato žádost vrácena k odstranění vad. Až po odstranění vad je
možné dotaci proplatit. Doba, kdy je žádost o proplacení vrácena a vady odstraňovány, se
nezapočítává do lhůty pro proplacení dotace dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, tato lhůta
začne běžet od předložení žádosti o poskytnutí inovačního poskytovateli dotace voucheru
bez vad.
2. Poskytovatel dotace je povinen poukázat příjemci bankovním převodem dotaci - částku
uvedenou v článku II. odst. 1 této smlouvy, případně sníženou o částku odpovídající
aktivitě, která byla z projektu vypuštěna postupem dle čl. III. odst. 1 této smlouvy ve
lhůtě nejpozději do 42 pracovních dnů ode dne předložení žádosti o proplacení dotace
poskytovateli dotace za podmínky úplnosti žádosti o proplacení dotace, jejího předložení
ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a realizace projektu v souladu s právními
předpisy, touto smlouvou a jejími přílohami č. 1 a č. 2.
V.
Ukončení smlouvy a navrácení dotace
1. Příjemce je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů s výpovědní
lhůtou v trvání 7 pracovních dní ode dne doručení výpovědi poskytovateli dotace pouze
do doby podání žádosti o proplacení dotace.
2. Poskytovatel dotace je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou
v trvání 7 pracovních dní ode dne doručení výpovědi příjemci v případě, že příjemce
poruší jakoukoliv povinnost stanovenou právními předpisy v souvislosti s realizací
projektu, touto smlouvou včetně jejích příloh a dokumentů tam uvedených nebo se jeho
prohlášení uvedená v žádosti o poskytnutí voucheru či v žádosti o proplacení dotace či
v této smlouvě ukáží jako nepravdivá.
3. V případě, že příjemce poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu právními předpisy
v souvislosti s realizací projektu, touto smlouvou včetně jejích příloh a dokumentů tam
uvedených nebo se jeho prohlášení uvedená v žádosti o poskytnutí voucheru či v žádosti o
proplacení dotace či v této smlouvě ukáží jako nepravdivá poté, co došlo k proplacení
dotace poskytovatelem dotace, bude se jednat o porušení rozpočtové kázně dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a poskytovatel dotace mu v daňovém řízení uloží odvod a penále dle citovaného
zákona.
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VI.
Sankce
1. Pokud poskytovatel dotace zjistí, že příjemce ve smyslu ust. § 10a odst. 6 . z.č.
250/2000 Sb. nesplnil nebo neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou
a jejími přílohami a projekt má formální a věcné vady, vyzve poskytovatel dotace
příjemce k nápravě ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy příjemci.
Poskytovatel dotace vyzve příjemce nejvýše dvakrát a příjemce má vždy na každou
jednotlivou výzvu k nápravě lhůtu na vypořádání 10 pracovních dní od doručení
výzvy. Celkový souhrn lhůt pro první a druhou výzvu je 20 pracovních dní.
2. Pokud příjemce ani ve stanovené lhůtě k nápravě uvedené v předchozím odstavci,
nesplní uložené povinnosti, je poskytovatel dotace oprávněn jednostranně příjemci
snížit částku dotace uvedenou v čl. II odst. 1 této smlouvy před proplacením dotace,
a tím snížit částku dotace, za podmínek:
a. pokud předkládaný projekt obsahuje formální vady, může poskytovatel dotace
snížit částku nejvíce o 20 % z částky dotace uvedené v čl. II odst. 1 této
smlouvy;
b. pokud předkládaný projekt obsahuje věcné vady, může poskytovatel dotace
snížit částku nejvíce o 30 % z částky dotace uvedené v čl. II odst. 1 této
smlouvy.
Částky uvedené v bodech a. a b. se mohou sčítat až do výše 50 % částky dotace
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. Formálními vadami se rozumí zejména:
a. neúplné nebo chybné vyplnění dokumentů projektu,
b. nevyužití závazných vzorů dokumentu,
c. nesplnění formy a obsahu dokumentů projektu,
d. nepřesnosti v dokumentech projektu (zejména detaily platby neodpovídající
faktuře, např. variabilní, specifický, konstantní symbol, chybějící či nepřesná
data u dokumentů aj.),
e. neuveřejnění loga projektu na webové stránce.
4. Věcnými vadami se rozumí zejména:
a. rozdíl ceny realizace zakázky v rozmezí nejvýše 10 % její celkové ceny,
kdy nesmí být dotčena výše dotace;
b. špatná chronologie vzniku dokumentů (závazků/nároků);
c. neohlášení změny příjemce dotace;
d. nerespektování schválených aktivit projektu;
e. nesplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu, které příjemce uvedl
v žádosti o inovační voucher, čímž se zavázal k jejich dosažení.
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VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně
očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto
dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
4. Příjemce:
a) souhlasí se zveřejněním a medializací údajů poskytovatelem dotace nebo jím určeným
subjektem, a to v rozsahu identifikačních údajů příjemce, údajů o projektu dle přílohy
č. 2 této smlouvy, dále celkových výdajů projektu, a výše dotace;
b) prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání dotace dle této smlouvy, tj.
zejména s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, bere na vědomí
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje
se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy,
včetně specifik projektu a požadavků vzešlých na základě veřejnosprávní kontroly
projektu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES), vedené poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách této smlouvy, předmětu této smlouvy, číselné označení této
smlouvy, datum jejího podpisu a plný text této smlouvy. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany také souhlasí s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na jiný subjekt.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) jsou určena pro
poskytovatele dotace a jedno (1) pro příjemce.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem
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a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti,
což vše níže stvrzují svými podpisy.
10. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými a současně budou
oddělitelná od ostatních ustanovení této smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy.
V takovém případě se smluvní strany zavazují takové neplatné ustanovení smlouvy
nahradit ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu
a účelu neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv
smluvní strany.
11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní budou řešit nejprve smírným jednáním. Nepovedou-li smírná jednání ke
zdárnému vyřešení sporu, bude spor vyřešen s konečnou platností věcně příslušným
soudem České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly na místní
příslušnosti soudu tak, že místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla
objednatele.
12. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy
schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. ………… ze dne ………….
Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový
manuál“)
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí voucheru podaná příjemcem včetně jejích příloh.
Příloha č. 3 – Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy

V Praze dne: ……………………

V ………… dne: ………..

poskytovatel dotace

příjemce

Hlavní město Praha

(název společnosti)

……………………………………

……………………………………

Ing. Radek Svoboda,

……………………………………

ředitel odboru evidence, správy a využití
majetku MHMP

jméno jednatele/zastupující osoby

7/7

Příloha č. 3 – Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy
(Banner bude v elektronické formě ke stažení na webu www.iprpraha.cz/vouchery.)
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Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy se předkládá ke schválení seznam doporučených žádostí o dotaci v rámci
projektu Inovační vouchery v Praze – výzva 2014 schváleného usnesením Rady HMP č. 1824
ze dne 29. 7. 2014.
Hlavním garantem výzvy 2014 byl určen Odbor podnikatelských aktivit Magistrátu
hl. m. Prahy (dále jen OPA MHMP), který využil odbornou podporu Kanceláře výzkumu,
vývoje a inovací Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR Praha) na
základě smlouvy č. INO/48/00/000171/2014, podepsanou 3. 9. 2014, dle úkolu III z Usnesení
Rady hl. m. Prahy č. 1824 z 29. 7. 2014, uvedené v příloze č. 2 Důvodové zprávy – Smlouva
o poskytnutí odborné spolupráce při realizaci projektu „Inovační vouchery v Praze – Výzva
2014. Dle této smlouvy hl. m. Praha proplatí IPR Praha provedené práce ve výši 234 tis. Kč
bez DPH. Cena je snížena z 272 tis. Kč o náklady spojené s losováním, které neproběhlo (viz.
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014, kapitola 8.3 Rozpočet realizace
projektu).
V první fázi projektu byly osloveny výzkumné organizace, které se mohly do programu
zapojit jako poskytovatelé znalostí pro žadatele, s nabídkou účasti. Účast výzkumných
organizací byla podložena tzv. Rámcovou smlouvou o participaci na projektu „Inovační
vouchery v Praze“. Smlouva slouží k tomu, aby se výzkumné organizace zavázaly zpracovat
nabídkový list s přehledem poskytovaných služeb a určit kontaktní osoby pro potřeby firem.
Osloveno bylo 119 výzkumných organizací. Rámcové smlouvy se začaly uzavírat od
10. 9. 2014. Celkový počet uzavřených rámcových smluv dosáhl hodnoty 36. Dále byli
osloveni žadatelé, na základě čehož byly využity specializované organizace, které sdružují
podnikatelské subjekty nebo jim poskytují služby. Období pro podávání žádostí trvalo od 1. 9.
do 31. 10. 2014, tj. 9 týdnů. Žádosti se podávaly prostřednictvím on-line formuláře, který byl
umístěn na webových stránkách http://voucher.iprpraha.cz/. Celkem bylo podáno 106 žádostí.
V další fázi probíhala kontrola a to dvojího typu – formální a věcná. Kontrolu formální
způsobilosti žádostí prováděly IPR Praha a OPA MHMP. Věcnému hodnocení předcházela
kontrola věcné způsobilosti žádostí, kterou realizoval externí hodnotitel, konkrétně
Technologické centrum AV ČR (dále jen TC AV), a to na základě objednávky č. ZAK140355/KU/1/o provedené IPR Praha. Konečné formální i věcné hodnocení přijatých žádostí
bylo provedeno Komisí Rady hl. m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o inovační voucher,
jejíž jednání se konalo dne 26. 11. 2014 v IPR Praha. Z celkového počtu 106 podaných
žádostí jich bylo 79 uznáno za formálně i věcně způsobilé k udělení podpory
Celková požadovaná dotace dosahuje částky 12.862.311 Kč, přičemž alokace výzvy je
13.000.000 Kč. Očekávaný zájem o projekt ze strany žadatelů o dotaci byl nastaven vhodně a
alokovaná částka odpovídá reálnému zájmu. Vzhledem k tomu, že celková požadovaná dotace
odpovídá přidělenému rozpočtu na výzvu, nebylo nutné provádět losování.
Seznam žadatelů doporučených k podpoře s uvedením rozpočtu projektu požadované dotace
je uveden v příloze č. 1 usnesení.
Pro další nezbytné administrativní kroky spojené s přiznáním podpory je usnesením
požadována součinnost SVM MHMP, FON MHMP a ROZ MHMP.
Podpořené projekty se budou realizovat do 30. 9. 2015.
Stručná úvodní evaluace dosavadního průběhu projektu Inovační vouchery v Praze – výzva
2014 je přílohou č. 1 Důvodové zprávy.

Komise Rady hl. m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o inovační voucher, zřízená dle
bodu V. usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014, byla zrušena usnesením Rady HMP
č. 27 ze dne 13. 1. 2015.
V příloze č. 3 k Důvodové zprávě se nachází Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1824 ze dne 29.
7. 2014 ke schválení projektu Inovační vouchery v Praze – výzva 2014, v jehož odstavci I.4. a
v příloze č. 6 je uvedena revokovaná Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru. Nový vzor
Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru musel být navržen vzhledem k novele zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Přílohy Důvodové zprávy:
1) Inovační vouchery v Praze – výzva 2014: Stručná evaluace k ukončení hodnocení
žádostí
2) Smlouva o poskytnutí odborné spolupráce při realizaci projektu „Inovační vouchery
v Praze – Výzva 2014“
3) Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1824 ze dne 29. 7. 2014 ke schválení projektu Inovační
vouchery v Praze – výzva 2014

Příloha č. 1 k Důvodové zprávě k usnesení Rady HMP č. ... ze dne …

Inovační vouchery v Praze – výzva 2014
Stručná evaluace k ukončení hodnocení žádostí
1. Příprava a organizační zajištění výzvy
Cílem tohoto dotačního programu je podpořit navazování vztahů mezi výzkumnou a
podnikatelskou sférou a zvýšit tak míru uplatňování znalostí výzkumných organizací v praxi a
posílit inovační aktivity firem, které nemusejí mít potřebné vlastní kapacity. Dalším cílem je
shromáždit přehled služeb, které jsou výzkumné organizace připraveny poskytovat podnikům.
Letošní výzva je pokračováním pilotní výzvy z roku 2013.
Dokumentaci projektu schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1824 ze dne 29. 7. 2014.
Oproti loňské výzvě byly na základě shromážděných zkušeností upraveny některé významné
parametry výzvy, viz tabulka č. 1, což mělo dopad na počet potenciálních žadatelů (došlo
k jeho zúžení). Tyto úpravy odrážely především zájem Prahy jako poskytovatele dotace, aby
byl zdůrazněn cíl podpořit první spolupráci podniků a výzkumných organizací se sídlem
v Praze. Pražské podniky totiž nemají přístup k četným podpůrným nástrojům financovaným
z evropských fondů v mimopražských regionech.
Tabulka č. 1
okruh žadatelů
užití podpory
minimální finanční spoluúčast
žadatele
podmínka první spolupráce
žadatele a výzkumné
organizace
umístění žadatele
rozpočet výzvy

výzva 2013

výzva 2014

podniky bez ohledu na velikost

malé a střední podniky
(podle definice EU)

inovace produktu, služby,
marketingu, organizační, IT

inovace produktu, služby

25 %

30 %

NE

ANO
(za uplynulých 15 let)

sídlo nebo provozovna v Praze

sídlo v Praze

10 mil. Kč

13 mil. Kč

Zdroj: IPR Praha

Dále došlo ke změně organizačního zajištění programu inovační vouchery za účelem přípravy
takového implementačního modelu, který by v budoucnu umožnil využití podpory
z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha
– pól růstu ČR.
Předpoklad opakovaného konání výzev byl podpořen uzavíráním tzv. Rámcových smluv
o participaci na projektu Inovační vouchery v Praze s výzkumnými organizacemi na dobu
neurčitou, aby se předešlo opakovaným formálním krokům. Zároveň se předpokládá trvalá
prezentace nabídky jejich služeb bez ohledu na termín aktuálně otevřené výzvy, což by mělo
usnadnit zájemcům o spolupráci z řad firem první kontakt s výzkumnými organizacemi.

2. Průběh výzvy a vyhodnocení žádostí
Před zahájením i v průběhu výzvy probíhalo uzavírání rámcových smluv s výzkumnými
organizacemi. Celkem bylo osloveno 119 výzkumných organizací, z nichž byla podepsána
rámcová smlouva se 36, včetně ČVUT, které byl mezi žadateli největší zájem.
Výzva pro podávání žádostí, které probíhalo výlučně elektronicky prostřednictvím on-line
formuláře na webu http://voucher.iprpraha.eu, byla otevřena od 1. 9. do 31. 10. 2014.
Shromáždilo se celkem 106 žádostí. Během výzvy se uskutečnilo 5 informačních seminářů
pro žadatele.
Formální hodnocení žádostí provedly OPA MHMP a IPR Praha, věcné hodnocení bylo
zadáno Technologickému centru AV ČR. Konečné doporučení k udělení podpory dala na
základě zpracovaných hodnocení Komise Rady hl. m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o
inovační vouchery, která doporučila 79 žádostí a 27 žádostí nedoporučila pro formální (25
žádostí) a věcné (2 žádosti) nedostatky. Během hodnocení byla shromážděna řada podnětů,
které umožní v budoucnu minimalizovat četnost formálních chyb a zvýšit tak váhu věcného
hodnocení. Přehled statistik výzvy včetně srovnání s loňskou výzvou podává tabulka č. 2.
Tabulka č. 2
ukazatel

výzva 2014

výzva 2013

106

146

hodnota nabídek celkem

25 203 175 Kč

34 464 703 Kč

hodnota požadované dotace celkem

17 417 784 Kč

25 321 212 Kč

průměrná cena projektu

237 766 Kč

236 060 Kč

průměrná požadovaná dotace

164 319 Kč

172 253 Kč

nejvyšší cena projektu

399 000 Kč

538 000 Kč

partneři podle typu instituce:
- vysoká škola
- veřejná výzkumná instituce
- ostatní

80
17
9

108
22
16

počet vyřazených žádostí

27

16

hodnota nabídek doporučených k podpoře
2014 / vylosovaných v roce 2013

18 575 816 Kč

13 432 447 Kč

hodnota dotace žádostí doporučených
k podpoře 2014 / vylosovaných v roce 2013

12 862 311 Kč

9 836 485 Kč

0,44 Kč

0,37 Kč

počet žádostí

Kč od žadatele na 1 Kč z rozpočtu HMP

Pozn.: Údaje o výzvě 2013 jsou také z fáze po provedení hodnocení, nezohledňují skutečné výsledky po realizaci
projektů.

Výsledkem provedeného hodnocení je, že objem žádostí doporučených k podpoře téměř beze
zbytku vyčerpá připravenou alokaci. Došlo tak k mimořádnému souladu mezi nabídkou a
poptávkou a nebylo nutné losovat z doporučených žádostí jako ve výzvě 2013.
Součástí žádosti byl i stručný dotazník, který mapoval některé parametry žadatelů, jejich
případné dosavadní zkušenosti se spoluprací s výzkumnými organizacemi a také důvody
účasti v projektu Inovační vouchery v Praze. Vybraná zjištění jsou uvedena v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3
výstupy spolupráce:
testování a měření
vývoj prototypu
vývoj procesu
vývoj funkčního vzorku
vývoj služby

n
22
17
12
12
9

%
21
16
11
11
8

velikost podniku:
mikropodnik (do 10 zam.)
malý podnik (10-49 zam.)
střední podnik (50-249 zam.)

n
55
34
17

spolupráce s výzkumnou organizací
v minulosti:
ano
ne

n

%

35
71

33
67

předmět zájmu žadatelů:
expertní znalosti výzkumníků
unikátní vybavení výzkumné org.
další kapacity výzkumné organizace

%
n
102 62
53 32
10 6

spolupracovali byste i bez voucheru
ano
ne

n
22
84

%
21
79

čas potřebný na zpracování žádosti:
do 4 dnů
více než 4 dny

n
72
34

%
68
32

n
85
69
27
8
11

%
43
35
14
4
6

motivace žadatelů ke spolupráci:
možnost navázání dlouhodobé spolupráce s výzkumnou organizací
absence potřebných kapacit na realizaci projektu vlastními silami
vyzkoušení, zda je výzkumná organizace vhodným partnerem
finanční motivace, snížení nákladů
jiná

%
52
32
16

Pozn.: U některých otázek bylo možno zaškrtnout více odpovědí, proto procentuální součet přesahuje 100 %.
(n = počet odpovědí, % = podíl odpovědí).

Zájem o tento dotační program potvrzuje, že kombinace malého objemu rozdělované podpory
a rychlého vyhodnocení žádostí je pro malé a střední podniky atraktivní a dovede je
motivovat k navázání spolupráce s výzkumnou organizací. Další významnou motivací, která
potvrzuje účelnost podpory, je absence vlastních kapacit na realizaci projektu bránící
inovačním aktivitám firmy.
Komise Rady hl. m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o inovační voucher, zřízená dle
bodu V. usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014, byla zrušena usnesením Rady HMP
č. 27 ze dne 13. 1. 2015.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1824
ze dne 29.7.2014
ke schválení projektu Inovační vouchery v Praze - výzva 2014
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

Koncept projektu „Inovační vouchery v Praze - výzva 2014“ a Zásady pro udělování
Inovačních voucherů pro rok 2014 ("Projektový manuál") uvedené v příloze č. 1 a č.
2 tohoto usnesení

2.

Vzor Rámcové smlouvy o participaci na projektu „Inovační vouchery“, která bude
uzavírána mezi Hlavním městem Prahou a poskytovateli znalostí, uvedenou v
příloze č. 3 tohoto usnesení, jejíž přílohou budou Zásady pro udělování Inovačních
voucherů pro rok 2014 ("Projektový manuál") (příloha č. 2) a Vzorový nabídkový list
uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení

3.

Vzor Žádosti o poskytnutí voucheru uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

4.

Vzor Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru, která bude uzavírána mezi
Hlavním městem Prahou jako poskytovatelem dotace a příjemcem, uvedené v
příloze č. 6 tohoto usnesení

5.

Vzor Žádosti o proplacení dotace, která je uvedena v příloze č. 7 tohoto usnesení

6.

Vzor Smlouvy o poskytnutí odborné spolupráce při realizaci projektu Inovační
vouchery v Praze - výzva 2014 s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy uvedené
v příloze č. 8 tohoto usnesení

ukládá
1. radní Vorlíčkové
1. podepsat smlouvu s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace, uvedené v příloze č. 8 tohoto usnesení za Hlavní město
Prahu
Kontrolní termín: 31.10.2014
2. MHMP - OPA MHMP
1. podepsat smlouvy uvedené v přílohách č. 3 a 6 tohoto usnesení za Hlavní město
Prahu
Kontrolní termín: 30.9.2015
2.

III.

zajistit realizaci projektu podle konceptu uvedeného v příloze č. 1 tohoto
usnesení
Kontrolní termín: 30.9.2015

rozhoduje
o zadání veřejné zakázky formou "in-house" podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, příspěvkové organizaci Institut
plánování a rozvoje hl.m. Prahy v rozsahu dle bodu IV. tohoto usnesení

IV.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí odborné spolupráce při realizaci projektu Inovační
vouchery v Praze - výzva 2014 s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy uvedené v
příloze č. 8 tohoto usnesení

V.

zřizuje
s účinností od 30.7.2014 komisi Rady hl.m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o
inovační vouchery

VI.

jmenuje
předsedu, členy a tajemníka komise Rady hl.m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o
inovační vouchery dle přílohy č. 9 tohoto usnesení

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hl.m. Prahy

Jiří Vávra
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Vorlíčková
R-14238
radní Vorlíčková, MHMP - OPA MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014

KONCEPT PROJEKTU „INOVAČNÍ
VOUCHERY V PRAZE – Výzva 2014“
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1 Úvod
1.1 Účel a cíl dokumentu
Projekt „Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014“ (dále jen „IVP 2014“) je podpůrný
nástroj, jehož cílem je rozvoj spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí z řad
výzkumných organizací na společných projektech přenosu know-how či transferu znalostí.
Podporuje kontakt mezi podnikatelem a poskytovatelem znalostí, ke kterému by bez této
intervence nedošlo nebo nemuselo dojít.
Inovační vouchery jsou projektem Hlavního města Prahy, jehož prostřednictvím se zlepší
podmínky pro podnikání na území hlavního města Prahy. Hlavním garantem tohoto projektu
je Hlavní město Praha, zastoupené Odborem podnikatelských aktivit, resp. jeho oddělením
podpory podnikání a inovací. Odborným garantem projektu je Institut plánování a rozvoje hl.
m. Prahy, příspěvková organizace.
Cílem tohoto dokumentu je představit podmínky a pravidla výzvy projektu Inovační vouchery
v Praze pro rok 2014.

1.2 Definice zúčastněných subjektů
Subjekt

Role

Hlavní město Praha (dále jen
„hlavní garant projektu“)

Hlavní město Praha, Odbor podnikatelských aktivit
(OPA MHMP), Oddělení podpory podnikání a inovací
jako koordinátor a administrátor projektu IVP 2014.

Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (dále jen „odborný garant“)

Odborný garant zajišťuje zejména propagaci projektu,
kontakt s poskytovateli znalostí, informování žadatelů,
hodnocení žádostí a losování. Rolí odborného garanta
byl usnesením Rady hl. m. Prahy pověřen Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Poskytovatelé znalostí

Poskytovatelé znalostí jsou subjekty, které mají statut
výzkumné organizace podle Rady vlády pro výzkum,
experimentální rozvoj a inovace a v projektu budou
poskytovat své služby žadatelům o vouchery.

Žadatelé/příjemci inovačního
voucheru

Žadateli/příjemci inovačního voucheru jsou
podnikatelské subjekty, které u poskytovatelů znalostí
poptávají služby, které jim napomohou k inovaci
produktu, procesu či služby.

Odborná komise

Je orgánem, který provádí formální i věcnou kontrolu
přijatých žádostí o inovační vouchery. Formálně jde o
komisi Rady hl. m. Prahy složenou z externích expertů.
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Technologické centrum Akademie
věd ČR

Spolupracující organizace při předběžné věcné kontrole
žádostí předkládaných k posouzení odborné komisi.

1.3 Cíl projektu
Inovační vouchery jsou nástrojem podporujícím spolupráci podnikatelů s poskytovateli
znalostí na menších inovačních projektech. Inovační voucher je jednorázová dotace
poskytnutá podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí. Motivuje podnikatele k
uskutečnění kontaktu s poskytovatelem znalostí, ke kterému by jinak nedošlo nebo nemuselo
dojít.
Pro účely tohoto projektu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo
technologické povahy, které jsou pro podnikatele nové a nejsou běžně dostupné. Získaná
znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že
napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby. Podmínkou projektu je, že
požadovaná znalost nesmí být běžně komerčně dostupná.
Podnikatelský subjekt může využít inovační voucher na nákup specificky vymezených dílčích
služeb od poskytovatele znalostí, které by mu měly pomoci ověřit či usnadnit postup při
realizaci konkrétní inovační aktivity. Inovační aktivitou se rozumí směřování podnikatelského
subjektu k vytvoření nových či inovovaných produktů, procesů či služeb, díky nimž by mělo
dojít k posílení konkurenceschopnosti tohoto podnikatelského subjektu na stávajících trzích či
získání nových trhů.
V delším časovém horizontu je cílem, aby na pilotní společné projekty obě strany navázaly
dlouhodobým vztahem a spoluprací na náročnějších projektech. Inovační vouchery mají
napomoci zvýšení konkurenceschopnosti podniků a současně zefektivnit komercializaci
výsledků výzkumu a vývoje poskytovatelů znalostí. Projekt vychází z Regionální inovační
strategie hl. m. Prahy.
Cíle projektu:
•

Stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a poskytovatelem znalostí.

•

Vytvoření ucelené nabídky služeb poskytovatelů znalostí pro podnikatelské subjekty,
které jsou dostupné pro komerční účely bez ohledu na to, jestli se zájemce o služby do
projektu IVP 2014 zapojí či ne.

•

Podpoření inovačních aktivit firem a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Inovační vouchery jsou kromě Prahy také realizovány v následujících krajích: Jihomoravský
kraj (pilotní v ČR), Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský
kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj.

1.4 Počáteční evaluace pilotní výzvy 2013
Pilotní výzva k předkládání projektů proběhla v období 28. 5. – 15. 7. 2013. Dále
prezentované údaje byly platné při schválení vylosovaných projektů v Radě hl. m. Prahy
v září 2013. Do pilotní výzvy projektu IVP 2013 se zapojilo celkem 36 pražských institucí
vědy a výzkumu. Z celkového počtu 146 podaných žádostí o inovační voucher nejvíce (74 %)
spoluprací směřovalo k pražským vysokým školám. Nejaktivnějším poskytovatelem znalostí
bylo České vysoké učení v Praze. ČVUT nabídlo poskytnutí svých znalostí celkem 77
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podnikům; z celkového počtu žádostí sem směřovalo celkem 53 % uchazečů o inovační
voucher. Největší zájem tak byl o technické obory.

Poskytovatelé znalostí
počet institucí

počet nabídek

podíl

VVI

20

22

15 %

VŠ

6

108

74 %

ostatní

10

16

11 %

CELKEM

36

146

100 %

Celková hodnota poptávaných zakázek (včetně povinného spolufinancování ze strany
žadatelů) činila 34,5 mil. Kč. Největší zakázka, která bude z inovačních voucherů realizována,
dosahuje objemu 538 tis. Kč. Nejčastějšími obory, ve kterých žadatelé o vouchery působí,
jsou: obchod a služby, strojírenství a stavebnictví. Celkem 53 % žadatelů deklarovalo, že
nikdy nespolupracovalo s poskytovatelem znalostí. 69 % žadatelů by bez podpory formou
inovačních voucherů spolupráci s poskytovatelem znalostí nenavázalo.
V poměru
poskytnutých dotací ku kofinancování ze strany žadatelů můžeme tvrdit, že každá 1 Kč
z veřejných rozpočtů vygenerovala dalších 0,37 Kč ze soukromé sféry.
Žadatelé o inovační voucher
počet nabídek
celková hodnota nabídek

146
34 464 703 Kč

průměrná hodnota nabídky

236 060 Kč

nejvyšší částka za realizaci
inovace

538 000 Kč

ROHDE & SCHWARZ
- Praha, s.r.o.

9

6,2 %

137

93,8 %

77

52,7 %

101

69,2 %

neplátci DPH
plátci DPH
firmy, které nikdy
nespolupracovaly s VaV
firmy, které by bez I.V.
nespolupracovaly
s poskytovatelem znalostí
nejčastější sektory působení:

obchod a služby,
strojírenství,
stavebnictví, jiné

1.5 Využití inovačních voucherů
Vzhledem k počtu podnikatelských subjektů a poskytovatelů znalostí v Praze, zde existuje
dostatečná potenciální poptávka po nástroji typu inovačních voucherů, které umožňují
jednorázovou podporu pro více subjektů a vyšší počet podpořených inovovaných
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produktů/procesů/služeb s danými výzkumnými partnery, a podpoří tak navazování kontaktů
mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou.
Vouchery podnikům umožňují plně se soustředit na předmět podnikání, zatímco poskytovatel
znalostí dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou
přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů.
Hlavní výhoda implementace voucherů pro podnikatele spočívá ve snížení administrativní
náročnosti na straně žadatele ve srovnání s přímým čerpáním evropských fondů na grantové
projekty.
Dalším pozitivním výstupem pilotní výzvy projektu je již existující katalog poskytovatelů
znalostí a jimi nabízených výzkumných služeb. Tento katalog bude město prezentovat na
webových stránkách projektu a bude průběžně aktualizován tak, aby byl trvale k dispozici
všem zájemcům o spolupráci nezávisle na projektu inovačních voucherů.
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2 Obsahové nastavení projektu
2.1 Stanovení žadatelů/příjemců voucherů
V rámci pilotní výzvy projektu IVP 2013 nebylo aplikováno žádné omezení dle velikosti
podniku. Dle předpokladu se do projektu zapojily převážně drobné a malé podniky.
Žadatelé o inovační voucher v roce 2013 dle počtu zaměstnanců:
1-10 zaměstnanců – 79 žadatelů, tedy 54 % z celkového počtu
11-50 zaměstnanců – 35 žadatelů, tedy 24 % z celkového počtu
51-250 zaměstnanců – 24 žadatelů, tedy 16 % z celkového počtu
Nad 250 zaměstnanců – 8 žadatelů, tedy 5 % z celkového počtu
Z celkového počtu žadatelů v roce 2013 spadá dle kritéria počtu zaměstnanců (kritéria týkající
se obratu/majetku/aktiv nebyla zjišťována) 95 % do kategorie malých a středních podniků.
Vzhledem k omezenějším finančním, personálním a kapacitním možnostem při navazování
spolupráce u malých a středních podniků, předpokládáme vyšší přínos inovačních voucherů u
těchto kategorií podniků.
Okruh příjemců IVP 2014 je omezen pouze na malé a střední podniky podle níže uvedené
definice.
V závislosti na počtu zaměstnanců a finančních parametrech podniku jsou v příloze č. 1
Nařízení komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, malé a střední podniky
definovány takto:
1. Za malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a
b) jeho roční obrat nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR, nebo jejichž bilanční suma
roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 43 mil. EUR.
2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, a
b) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 10
mil. EUR.
3. Za mikropodnik se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a
b) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 2 mil.
EUR.
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Žádná omezení pro žádosti se nekladou z hlediska odvětví, v nichž je v Česku možno
podnikat, tedy v rámci celé klasifikace ekonomických činností CZ-NACE .
1

Další povinná kritéria pro žadatele/příjemce:

1

•

Musí být obchodní společnost .

•

Musí spadat do kategorie malého a středního podnikatele podle výše uvedené definice.

•

Musí být oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň má sídlo
v hlavním městě Praze.

•

Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů.

•

Není v likvidaci ani úpadku, na jeho majetek soud nevyhlásil konkurs, má vypořádány
splatné závazky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, ve vztahu ke státnímu
rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči
státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního
zabezpečení.

•

Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin
proti majetku. To platí i pro členy jeho statutárního či jiných orgánů.

•

Nemá žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie a nepřekročil limit podpory de minimis a ani ho realizací
tohoto projektu nepřekročí.

•

Nespolupracoval v posledních 15 letech (tj. od roku 1999) na výzkumu a vývoji
s vybraným poskytovatelem znalostí (podle IČO, resp. fakultou vysoké školy, nebo
samostatným mimo fakultním pracoviště).

•

Žadatel není subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného
ustanovení Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis.

•

Jeho statutární orgán či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru
k podnikateli nejsou zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem
žádného orgánu poskytovatele znalostí.

2

3

Výjimkou jsou činnosti erotického charakteru a činnosti související s provozováním loterií a jiných podobných

her.
2

Dle Hlavy I, Dílu 1 § 1 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporacích).
3

Výzkum a vývoj je chápán ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a

inovací.
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•

Žadatel nemá právní formu akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií
na majitele (včetně zanedbatelného podílu těchto akcií, tzv. anonymní akcie).

Žadatel prokáže výše uvedené skutečnosti formou prohlášení, které bude obsahem Žádosti o
poskytnutí voucheru.
Každý žadatel o inovační voucher může registrovat do jedné výzvy k předkládání žádostí o
vouchery pouze jednu žádost o poskytnutí voucheru. Pokud zaregistruje více žádostí, bude
přijata a hodnocena pouze žádost registrovaná jako chronologicky první v pořadí.
Vzhledem k tomu, že někteří potenciální zájemci o inovační voucher se zúčastnili již pilotní
výzvy 2013 a jejich projekty již byly z inovačních voucherů podpořeny, platí následující
opatření, které má zajistit, že dotace bude použita na navazování nové spolupráce: ti žadatelé,
kteří v rámci pilotní výzvy byli schváleni jako příjemci voucheru, mohou být v nové výzvě
znovu žadateli, avšak jejich žádost se musí vztahovat na spolupráci s odlišným
poskytovatelem znalosti (tj. jiné IČO, resp. fakulta vysoké školy, nebo samostatné mimo
fakultní pracoviště), nežli tomu bylo v předešlé výzvě.

2.2 Stanovení poskytovatelů znalostí
Poskytovateli znalostí pro tento projekt jsou výzkumné organizace:
• se sídlem na území hlavního města Prahy.
• schválené Radou pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVVI) na základě
Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 28.
února 2014. Seznam těchto institucí je na webu RVVI . Z tohoto seznamu je
vyloučeno Technologické centrum AV ČR, které se bude podílet na hodnocení
projektů.
4

• které s hlavním městem Prahou uzavřou Rámcovou smlouvu o participaci na projektu
Inovační vouchery.
V rámci pilotní výzvy se z celkového počtu 106 oslovených institucí do projektu zapojilo 36
poskytovatelů znalostí. Vzhledem ke kladnému ohlasu na výsledky pilotní výzvy je reálné
očekávat zvýšení počtu poskytovatelů znalostí.
Poskytovatelé znalostí jsou do projektu IVP 2014 začleněni formou podpisu „Rámcové
smlouvy o participaci na projektu Inovační vouchery“ a předáním nabídkových listů
poskytovaných služeb, které budou zveřejněny na webu projektu. Pro tyto účely je vytvořen
zvláštní jednotný grafický dokument (vzor nabídkového listu), který slouží pro zájemce z řad
firem k získání informací o nabídce služeb transferu znalostí.
U každého poskytovatele znalostí je určena alespoň jedna kontaktní osoba, která koordinuje
Projekt na straně poskytovatele znalostí.
S ohledem na naplnění cíle projektu, tj. navázání nové spolupráce mezi poskytovatelem
znalostí a žadatelem/příjemcem inovačního voucheru, je ze strany žadatele/příjemce
požadováno prohlášení, že s vybranou výzkumnou organizací (resp. v případě vysokých škol

4

http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=622660
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fakultou, nebo samostatným mimo fakultním pracovištěm) v průběhu posledních 15 let (tj. od
roku 1999) nespolupracoval na výzkumu a vývoji .
5

2.3 Tematické zaměření
Pro projekt IVP 2014 navrhujeme následující tematické zaměření podporovaných činností a
aktivit, které je zúžením oproti výzvě 2013. S ohledem na zájem v první výzvě nyní vouchery
už nebudou moci být použity na organizační inovace, marketingové inovace a zavádění IT
systémů na vývoj výrobků a služeb.
Inovační voucher může být využit například na následující oblasti činností:
•
•

zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová
inovace);
zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);

Příklady podporovaných služeb poskytovaných poskytovateli znalostí :
6

•
•
•
•
•
•

vývoj prototypu / funkčního vzorku / modelu produktu / procesu / služby;
testování a měření;
přístup k výzkumnému zařízení a souvisejícím odborným službám;
analýza vhodnosti použití materiálu;
inovační / technologický audit;
optimalizace operačních procesů firmy a další.

Podporovány nebudou standardizované služby, jako je například:
•

•

•
•
•
•
•

5

standardní tréninkové a školicí kurzy; výjimku tvoří školení, která jsou nezbytnou
součástí podporovaných služeb – viz výše (např. zaškolení při předání produktu,
využití přístrojové techniky apod.);
design a vývoj webových stránek – výjimku tvoří pouze případ, kdy webové stránky
jsou produktem firmy, který dále nabízí na trhu (nikoliv pouze komunikačním
kanálem);
koupě softwaru;
reklamní materiály – jejich design a produkce (včetně tvorby webových stránek,
pokud se nejedná o produkt žadatele);
standardní opakující se služby (např. auditorské služby, účetnictví, prodejní aktivity
apod.);
právní služby;
dotační a finanční poradenství;

Výzkum a vývoj je chápán ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a

inovací.
Nejedná se o vyčerpávající seznam. Konkrétní nabídka služeb poskytovaných výzkumnými organizacemi je
uvedena na individuálních nabídkových listech.

6
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•
•
•
•
•
•

stáže pro studenty;
podpora exportu;
nákup materiálu (s výjimkou takového, který je nezbytný pro realizaci zakázky a je
kalkulován v rámci poskytované služby od poskytovatele znalostí);
nákup hmotného a nehmotného investičního majetku (s výjimkou převodu práv
duševního vlastnictví souvisejícího s poskytnutou službou);
osobní náklady podnikatelského subjektu žádajícího o inovační voucher;
jakékoliv další služby a jiné kategorie nákladů bez vazby na konkrétně popsanou
inovační aktivitu podnikatelského subjektu.

2.4 Odvětvové zaměření
Vzhledem k různorodému mixu jak na straně poskytovatelů znalostí, tak na straně oborů
podnikání, který je pro Prahu typický a také vzhledem k probíhajícím pracím na stanovení
tzv. domén inteligentní specializace v Praze (na které budou zaměřeny případné další výzvy),
nevznikne omezení odvětvového zaměření (výjimkou jsou činnosti erotického charakteru a
činnosti související s provozováním loterií a jiných podobných her).
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3 Finanční nastavení projektu
3.1 Vymezení dotace
Oproti pilotní výzvě z roku 2013 s alokací 10 mil. Kč se pro rok 2014 alokace navyšuje na
13 mil. Kč. Cílem je především zvýšit pákový efekt na generované výdaje firem na inovace.
Toho se dosáhne právě zvýšením alokace v kombinaci se zvýšením míry spolufinancování
žadatelů na 30 %. Zároveň se dotace dostane k většímu počtu firem.
Projekt má přitom za cíle mj. nastavit implementační strukturu umožňující přechod na
spolufinancování z Operačního programu Praha – pól růstu ČR od roku 2015.
Dotace bude příjemci inovačního voucheru poskytnuta jako podpora de minimis ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis ve spojení se zákonem č. 215/2004 Sb., o
úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
vývoje.
Poskytnutá dotace jednomu příjemci voucheru bude činit max. 70 % ceny realizované
zakázky, nejvýše však 200 000 Kč. Horní částka spolupráce (tj. mezi příjemcem a
poskytovatelem znalostí) není omezená, při současném zachování pravidel maximální výše
podpory viz výše. Spodní hranice dotace na 1 voucher je stanovena na částku 75 000 Kč (tj.
spodní hranice hodnoty spolupráce činí 107 143 Kč v souhrnu vč. vlastních zdrojů).
Jednomu příjemci může být poskytnut při splnění podmínek pouze jeden voucher (dotace).
Podpora se musí týkat přímo ekonomické činnosti žadatele.
Dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela
nebo zčásti z jiné veřejné podpory. Zároveň pak platí, že nemůže být poskytnuta tato podpora
7
de minimis v případě, že by součet všech podpor de minimis příjemce činil v rozhodném
období spolu s touto podporou částku vyšší než 200 000 EUR. Rozhodným obdobím je
současné a dvě předchozí účetní období.

3.2 Počet zúčastněných subjektů
Celkem bylo k datu ukončení 1. výzvy (15. 7. 2013) podáno 146 žádostí o inovační voucher.
Na základě výsledků losování inovační vouchery v roce 2013 obdrželo celkem 58 žadatelů.
Celkem bylo na vouchery rozděleno 9,84 mil. Kč. Průměrná výše požadované dotace na
projekt činila 170 tis. Kč. Celková částka generovaná pro poskytovatele znalostí činila 13,5
mil. Kč. V poměru poskytnutých dotací k kofinancování ze strany žadatelů lze uvést, že každá
1 Kč z veřejných rozpočtů vygenerovala dalších 0,37 Kč ze soukromé sféry.
V rámci výzvy projektu IVP 2013 bylo počítáno s níže uvedenou alokací
Alokace projektu (čistá výše rozdělovaná na vouchery)

7

10 000 000 Kč

Ve smyslu definice pojmu „jeden podnik“ podle Nařízení Komise (ES) č 1407/2013, článek 2, odst. 2.

Dostupné v češtině na http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_cs.pdf.
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Minimální počet příjemců (při 200 tis. Kč voucheru)

50

Maximální počet příjemců (při 75 000 Kč voucheru)

133

Min. částka generovaná pro poskytovatele znalostí
(instituce VaV)

13 333 333 Kč

Plánovaná alokace pro rok 2014
Alokace projektu (čistá výše rozdělovaná na vouchery)

13 000 000 Kč

Minimální počet příjemců (při 200 tis. Kč voucheru)

65

Maximální počet příjemců (při 75 000 Kč voucheru)

173

Počet příjemců voucheru při průměrné výši dotace 170 tis.
Kč

76

Min. částka generovaná pro poskytovatele znalostí při 30%
spolufinancování žadatelem

18 571 429 Kč

3.3 Finanční alokace na 1 voucher a podíl spolufinancování
Výše inovačního voucheru (resp. dotace ze strany HMP na 1 voucher) byla v rámci pilotní
výzvy 2013 stanovena v rozpětí od 75 000 Kč do 200 000 Kč na projekt, přičemž žadatel
projekt financoval minimálně 25 procenty z vlastních zdrojů.
Celková horní výše spolupráce nebyla stanovena, tj. mohla překročit částku 266 666 Kč (tj.
kombinace maximální dotace a maximálního 75% spolufinancování ze strany města).
Uvedená výše příspěvku na voucher z veřejných zdrojů spadá do veřejné podpory v tzv.
režimu „de minimis“, tj. podpory, u které se má za to, že nenarušuje hospodářskou soutěž
podle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a
8
108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis . Jeden subjekt může takto získat v
průběhu 3 let celkovou podporu z veřejných zdrojů v maximální výši 200 000 EUR.
Pro výzvu IVP 2014 se za účelem zvýšení pákového efektu na soukromé výdaje na výzkum a
inovace zvyšuje kofinancování žadatelů z 25 % na 30 %.
8

Ve smyslu definice pojmu „jeden podnik“ podle Nařízení Komise (ES) č 1407/2013, článek 2, odst. 2.

Dostupné v češtině na http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_cs.pdf.
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Porovnání parametrů finanční alokace inovačních voucherů v ostatních krajích ČR
celková
alokace
(Kč)
Hl. m. Praha
2013
Hl. m. Praha
2014
Jihomoravský
kraj

10 000 000
13 000 000
4 000 000

minimální maximální
minimální maximální
cena
cena
% výše dotace
výše dotace
výše
zakázky
zakázky
na projekt
Kč
dotace
Kč
Kč
není
100 000 stanovena
75 %
75 000
200 000
není
107 143 stanovena
70 %
75 000
200 000
není
75 000 stanovena
75 %
56 250
100 000
100 % a max.
170 000 Kč
MSP, 50 % a
max.
170 000 Kč
není
není
není
stanovena stanovena
velké podniky
stanovena
170 000
není
71 429 stanovena
70 %
50 000
150 000
80 % malé
podniky,
není
není
70 % střední
není
stanovena stanovena
podniky
stanovena
400 000
není
stanovena
199 999
75 %
60 000
149 999

Karlovarský
kraj

1 500 000

Liberecký kraj

1 500 000

Moravskoslezský
kraj

9 170 000

Olomoucký kraj

6 600 000

Zlínský kraj

6 700 000

80 000

199 999

Plzeňský kraj

2 000 000

40 000

není
stanovena

75 %
75 % MSP, 40
% velké
podniky

60 000

149 999

není
stanovena

150 000

strana 15/27

Inovační vouchery v Praze – výzva 2014

4 Právní otázky související s projektem
V rámci projektu IVP existují 4 základní oblasti, které musí být řešeny:
1) rámec veřejné podpory
2) rámec veřejných zakázek
3) rámec smluvního prostředí
4) kolize se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje

4.1 Rámec veřejné podpory
Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem (případně
územně samosprávným celkem) nebo z jiných veřejných prostředků, která narušuje nebo
může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví
výroby, a která ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje tato kritéria, je
neslučitelná se společným trhem EU, a je tedy zakázaná.
Veřejná podpora udělovaná formou dotace je realizována v režimu „de minimis“. Na základě
podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru je podnikatelský subjekt zapsán do
Registru de minimis jako příjemce této podpory v příslušné výši.

4.2 Rámec veřejných zakázek
Veřejné zakázky směřující mimo rámec veřejných zakázek malého rozsahu nejsou v rámci
tohoto projektu relevantní vzhledem k výši maximální udílené dotace (tj. max. do výše
200 000 Kč).

4.3 Rámec smluvního prostředí
V rámci implementace projektu IVP 2014 byl vytvořen soubor smluvní dokumentace, která
pokrývá veškeré smluvní vztahy.
Hlavními smluvními dokumenty jsou následující smlouvy:
4.3.1 Rámcová smlouva o participaci na projektu Inovačních voucherů v
Praze
Smlouva se uzavírá mezi Hlavním městem Prahou a poskytovateli znalostí. Na základě této
smlouvy jsou poskytovatelé znalostí se sídlem v Praze zařazené do seznamu subjektů – vč.
nabídky služeb a stanovení kontaktní osoby. Uzavření této smlouvy je podmínkou účasti
poskytovatele znalostí v projektu IVP 2014.
4.3.2 Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru
Na základě vyhodnocení odbornou komisí, výsledků losování a schválení dotace na inovační
projekt v Radě hl. m. Prahy uzavírá Hlavní město Praha s žadatelem Smlouvu o poskytnutí
inovačního voucheru. Tato smlouva vymezuje podmínky, které musí příjemce inovačního
voucheru splnit, aby mu byla dotace proplacena. V případě nedodržení povinností příjemce
voucheru je poskytovatel dotace (tj. hlavní garant projektu) oprávněn odstoupit od smlouvy a
inovační voucher poskytnout náhradníkovi v pořadí.
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V rámci realizace voucherů je navržen právní mechanismus změn smluv a jejich schvalování
v případě modifikací ceny spolupráce v tomto znění:
“Příjemce je povinen projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a
jejími přílohami č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Změny v projektu jsou
možné pouze po předchozím schválení poskytovatelem dotace (tj. hlavního garanta projektu)
a to na základě písemné a zdůvodněné žádosti, přičemž poskytovatel dotace (tj. hlavní garant
projektu) může schválit změnu projektu výlučně v rozsahu snížení podpořených aktivit a to
pouze v případě, že bude zachován smysl a účel projektu a též minimální hranice dotace na
jeden voucher ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy. Podmínkou schválení změny projektu je
zdůvodnění a vyjádření poskytovatele dotace (tj. hlavního garanta projektu), že při snížení
podpořených aktivit bude zachován předpokládaný přínos realizace projektu.“
4.3.3 Smlouva o dílo
V lhůtě 90 dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru uzavře příjemce
voucheru Smlouvu o dílo s poskytovatelem znalostí, jejíž přílohou je Nabídka poskytnutí
znalostí, kterou žadatel dokládal v rámci žádosti o inovační voucher.
Na základě Smlouvy o dílo dodá poskytovatel znalostí příjemci voucheru dohodnutou službu
a příjemce voucheru mu zaplatí stanovenou cenu.

4.4 Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(Zákon č. 130/2002 Sb.)
Vzhledem k tomu, že uvedený zákon stanovuje značné administrativní požadavky na projekty
podpory výzkumu a vývoje u výzkumných či vývojových institucí, je vhodnější nastavení
podpory příjemcům mimo tato pracoviště. Role poskytovatelů znalostí je realizátorská,
nikoliv role příjemce.
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5 Harmonogram projektu
Rok/měsíc

Název aktivity
7

8

2014
9 10

11

12

1

2

3

Přípravná fáze
Schválení výzvy 2014 v Radě HMP

Realizační fáze pro výzvu
Kontaktní kampaň směrem k žadatelům o
vouchery
Výzva k účasti poskytovatelů znalostí + lhůta na
sestavení nabídek poskytovatelů znalostí
Výzva pro podávání žádostí
Vyhodnocení podaných žádostí
Vyhlášení výsledků/Losování
Schválení výsledků v Radě HMP

Realizační fáze pro spolupráci
Podpisy smluv
Realizace spoluprací
Vyhodnocení
Kontrolní činnost
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6 Výběr projektů a hodnocení
Žádost se podává pouze v elektronické podobě přes webové stránky projektu. Žádosti se
podávají prostřednictvím online formuláře umístěného na tomto webovém portálu. Žadatel
v žádosti mimo jiné popíše, jakým způsobem hodlá poskytnutou znalost využít (účel), a
specifikuje předpokládaný přínos realizace projektu pro zvýšení své konkurenceschopnosti.
Nedílnou přílohou žádosti je nabídka na poskytnutí znalostí a případně další požadované
skutečnosti a listiny v elektronické podobě.

6.1 Výběr projektů a jejich hodnocení - IVP 2014
Proces výběru příjemců zůstává stejný jako u IVP 2013, pouze s dílčími úpravami. Příjemci
voucherů se stanou pouze vybraní žadatelé (dále jen „příjemci voucheru“). Výběrový proces
se bude skládat ze dvou až tří fází v závislosti na počtu obdržených žádostí, resp. jejich
celkové požadované dotaci:
-

Fáze 1 – formální a věcná kontrola žádostí,

-

Fáze 2 – způsob výběru úspěšných žadatelů,

-

Fáze 3 – schválení dotace na vybrané přijaté žádosti.

1. fáze: Kontrola

Kontrola se rozděluje na projektovou kontrolu dle Zásad IV 2014 a na kontrolu vycházející ze
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole).
Projektovou kontrolu provádí hlavní garant a odborný garant s Technologickým centrem AV
ČR.
•

Formální kontrola představuje revizi splnění všech předepsaných formálních
náležitostí žádosti. Formální kontrolu provádějí společně hlavní a odborný garant
projektu.

•

Věcná kontrola představuje srovnání obsahu žádosti s kritérii způsobilosti
projektového záměru a jeho souladu s cíli Projektu. Věcnou kontrolu zastřešuje
odborná komise jmenovaná Radou hl. m. Prahy. Na základě zkušeností z pilotní výzvy
2013 a zkušeností s implementací inovačních voucherů ve Zlínském kraji se v případě
věcné kontroly přistoupí ke spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR
(TC AV), které je z titulu své působnosti (např. jako národní koordinátor sítě
Enterprise Europe Network) kompetentní pro posouzení inovativního potenciálu
projektů v předkládaných žádostech. TC AV tedy bude pro jednání odborné hodnotící
komise zajišťovat předběžnou kontrolu žádostí po věcné stránce dle návodných
hodnotících otázek. Zároveň se z důvodů střetu zájmů kvůli této své roli v IVP 2014
nesmí TC AV zapojit do žádného z projektů jako poskytovatel znalostí nebo jeho
subdodavatel, přestože je na seznamu výzkumných organizací.

Odborná komise informuje Radu hlavního města Prahy o všech žádostech, které dle jejího
názoru nesplňují požadavky na žádosti, tj. mimo jiné nesplňují cíle Projektu či nesplňují
kritéria věcné způsobilosti.
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Návodné hodnotící otázky pro formální a věcnou kontrolu
Odborná komise při hodnocení způsobilosti
zodpovězení zejména následujících otázek:

jednotlivých

žádostí

požaduje

kladné

FORMÁLNÍ ZPŮSOBILOST:
-

Byla žádost o dotaci řádně doručena elektronickou formou a v řádném termínu?

-

Byla žádost řádně vyplněna, splňuje základní formální požadavky?

-

Souhlasí údaje o žadateli s údaji v Obchodním rejstříku?

-

Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele dle Zásad pro udělování inovačních
voucherů pro rok 2014 (z hlediska typu subjektu a odvětvového vymezení)?

-

Má žadatel sídlo na území hl. m. Prahy?

-

Je požadovaná výše inovačního voucheru v souladu se stanoveným rozmezím
uvedeným v dokumentaci (minimální a maximální výše finanční podpory, maximálně
70 % celkových nákladů podporované služby)?

-

Je výše nákladů podporované služby (minimální a maximální výše nákladů) v souladu
se stanoveným rozmezím uvedeným v Zásadách pro udělování inovačních voucherů
pro rok 2014?

-

Je žádost o dotaci včetně příloh řádně vyplněna, obsahuje všechna požadovaná čestná
prohlášení, obsahuje všechny povinné přílohy a obsahuje všechny požadované údaje a
informace?

-

Jsou údaje uvedené v Žádosti o dotaci v souladu s údaji v Nabídce poskytnutí
znalosti?

-

Je Nabídka poskytnutí znalosti vystavena Poskytovatelem znalostí, se kterým byla
podepsána Rámcová smlouva o participaci na projektu inovačních voucherů v Praze?

-

Je nabídka poskytnutí znalostí podepsána kontaktním pracovníkem a zároveň osobou
odpovědnou za provedení služeb?

-

Budou služby založené na znalostech od Poskytovatele znalostí dle nabídky
poskytnuty nejpozději do nejzazšího data realizace spolupráce dle Zásad pro udělování
inovačních voucherů pro 2014?

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST:
-

Je obsah žádosti o dotaci v souladu s cíli programu?

-

Činnosti, které budou realizovány v rámci služeb založených na znalostech od
poskytovatele znalostí a jsou uvedeny v žádosti, jsou způsobilými činnostmi
uvedenými v zásadách?

-

Žadatel jasně popsal v žádosti vazbu nabízené služby poskytovatele znalostí na
inovační aktivitu?

-

Nabídka poskytovatele znalostí
výstupu/ů plánované spolupráce?

obsahuje

specifikaci

doložitelného/doložitelných
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-

Položkový rozpočet uvedený v nabídce poskytovatele znalostí obsahuje pouze
náklady, které nejsou vyjmenovány mezi nezpůsobilými výdaji, a je přiměřený obsahu
zakázky?

-

Nejedná se o běžně dostupnou komerční službu?

2. fáze: Způsob výběru úspěšných žadatelů o inovační voucher, kteří úspěšně prošli
formální a věcnou kontrolou
Pokud by celková požadovaná částka všech žádostí o inovační voucher, které úspěšně prošly
hodnocením, dosáhla nižší či shodné částky jako byla celková alokace (tedy 13 mil. Kč), byli
by podpořeni všichni žadatelé o inovační voucher, jejichž žádosti splnily výše uvedená
kritéria hodnocení.
V případě, kdy by souhrnná požadovaná částka uvedená v žádostech, které úspěšně prošly
hodnocením, převýšila alokovanou částku (13 mil. Kč), proběhne výsledný výběr žadatelů
losováním za účasti notáře.
Při losování bude kromě úspěšných žadatelů také vylosován dostatečný počet náhradníků,
kteří budou oprávněni získat podporu ve stanoveném pořadí, a to v případě nevyužití
voucheru některým z vylosovaných úspěšných žadatelů, nebo v případě nevyčerpání
alokovaných finančních prostředků.
Oproti losování v roce 2013 se v případě, že bude po vylosování určitého počtu žadatelů
zbývat v rozpočtu ještě min. 75 000 Kč, tak se tato částka nabídne následujícímu
vylosovanému i když žádal o vyšší částku dotace. Pokud tento vylosovaný žadatel nebude
akceptovat tuto nabízenou částku, tak se oslovuje další v pořadí z vylosovaných náhradníků,
dokud některý z nich tuto možnost nevyužije. Pokud ji nevyužije žádný z náhradníků, částka
zůstává hlavnímu garantovi projektu.
3. fáze: Schválení dotace na vybrané přijaté žádosti
Schválení přidělení dotace na konkrétní vyhodnocené přijaté žádosti provádí Rada hl. m.
Prahy na základě výběru žadatelů o inovační voucher, kteří byli vylosováni.
Na základě schválení v Radě hl. m. Prahy budou s vylosovanými žadateli o vouchery
podepsány Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru.
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7 Kontrolní činnost a vyhodnocení
7.1 Kontrolní činnost
Kontrolní činnost bude probíhat dle zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Veřejnosprávní kontrola bude probíhat
namátkově u vybraného vzorku subjektů.
Subjekty účastnící se projektu IVP 2014 mají povinnost aktivně spolupracovat na kontrolách.

7.2 Vyhodnocení
V rámci procesu vyhodnocení proběhnou ve spolupráci hlavního a odborného garanta projektu tři
typy evaluace:
1. typ – Vyhodnocení projektu po vylosování příjemců
Vznikne přehledová evaluační zpráva o tom, jaká je celková částka požadovaných dotací a
celkové výdaje projektů, počet přijatých žádostí o voucher a průměrné hodnoty dotací a
celkových výdajů a další.
2. typ – Vyhodnocení projektu po vyplacení dotací – Realizační shrnutí
Vznikne přehledová evaluační zpráva o tom, jaká byla celková částka vyplacených dotací a
celkové výdaje projektů; počet uskutečněných projektů, průměrné hodnoty dotací a celkových
výdajů a další.
3. typ – Vyhodnocení navázaných spoluprací
Vznikne přehledová evaluační zpráva na základě dotazníkového šetření s několika otázkami.
Budou tázáni jak příjemci voucheru, tak poskytovatelé znalostí. Tato zpráva bude mj. sledovat
následnou spolupráci příjemců voucherů s poskytovateli znalostí v průběhu 5 let od proplacení
dotace.
Všechny zúčastněné subjekty se zaváží, že na vyžádání hlavního garanta nebo odborného garanta
poskytnou informace pro provedení vyhodnocení přínosů inovačních voucherů.

7.3 Návrh kritérií úspěšnosti IVP v roce 2014
Kritérium úspěšnosti

Popis kritéria
Celková finanční částka
Rozdělená alokace na podporu
poskytnutá HMP žadatelům
inovačních voucherů
o inovační vouchery

Hodnota
13 000 000 Kč

Minimální souhrnný finanční
objem spolupráce

Celková finanční částka
uhrazená příjemci voucherů
poskytovatelům znalostí

18 571 429 Kč

Počet úspěšně dokončených
projektů

Počet příjemců voucherů,
kteří úspěšně dokončí
projekt společně s
poskytovatelem znalostí

65
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Počet inovací výrobků, služeb,
procesů
Podíl nabídkových listů od
poskytovatelů znalostí

Podíl firem s opakovanou
spoluprací s poskytovateli
znalostí

Počet výstupů (inovací)
realizovaných pomocí IVP
2014
Podíl získaných
nabídkových listů
poskytovatelů znalostí se
sídlem v Praze, které budou
umístěny na web
Podíl firem, které spolupráci
s poskytovateli znalostí
v budoucnu zopakovaly:
s využitím další dotace / bez
dotace
(v období 5 let od proplacení
dotace)

65

50 %

50 % / 20 %

Vyhodnocení obou výzev inovačních voucherů za roky 2013 a 2014 bude podkladem pro
rozhodnutí o dalším využití tohoto nástroje v budoucnu.
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8 Management projektu
8.1 Organizace projektu

Schéma organizace projektu:
1. Rámcová smlouva o spolupráci mezi hlavním garantem a poskytovateli znalostí.
2. Poptávka - nabídka poskytnutí znalostí (příloha žádosti o poskytnutí inovačního
voucheru).
3. Žádost o poskytnutí inovačního voucheru.
4. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru (HMP a žadatel).
5. Smlouva o dílo mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí.
6. Kopie smlouvy o dílo mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí.
7. Realizace zakázky / poskytnutí know-how.
8. Platba za zakázku / poskytnutí know-how.
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9. Žádost o proplacení dotace z prostředků HMP + dokumentace.
10. Proplacení voucheru (ex-post).
11. Controlling a vyhodnocení.

8.2 Struktura spolupráce v rámci hl. m. Prahy
Pro potřeby projektu IVP 2014 je dle zkušenosti z průběhu pilotní výzvy projektu potřeba zajistit
dva dodatečné pracovní úvazky na straně hlavního garanta a 1,25 úvazku na straně odborného
garanta. To mimo jiné i s předpokladem nárůstu počtu přijatých žádostí v případě projektu IVP
2014 oproti loňské pilotní výzvě.
Rozdělení aktivit v projektu IVP 2014 mezi MHMP a IPR Praha
A)

Ve vazbě na schéma

1. Rámcová smlouva o spolupráci mezi hlavním garantem a poskytovateli znalostí.
•

oslovení potenciálních poskytovatelů znalostí s nabídkou spolupráce na tomto projektu
(IPR)

•

příprava uzavření Rámcové smlouvy o participaci na projektu (IPR)

•

kontrola náležitostí rámcové smlouvy před uzavřením (MHMP)

•

podpis rámcové smlouvy (MHMP)

2. Poptávka - nabídka poskytnutí znalostí (příloha žádosti o poskytnutí inovačního voucheru)
•

příjem nabídkových listů poskytovatelů znalostí (IPR)

•

zajištění zveřejnění seznamu spolupracujících poskytovatelů
nabídkových listů na webovém portálu projektu (IPR)

znalostí

a

jejich

3. Žádost o poskytnutí inovačního voucheru
•

zajištění webového rozhraní pro příjem online žádostí o IV (IPR)

•

přijetí online žádostí + formální kontrola dle Zásad IV 2014 a předání MHMP (IPR)

•

kontrola žádostí dle plánu kontrol OPA IV 2014 – části identifikace žadatele a
prohlášení, popis spolupráce, nabídka poskytnutí znalostí (MHMP)

•

věcná kontrola žádostí dle Zásad IV 2014 ve spolupráci s TC AV – části popis
spolupráce, evaluační část, nabídka poskytnutí znalostí a předání této kontroly MHMP
na vyhodnocení minimálně 14 dní před losováním (IPR)

4. Losování
•

kompletní zajištění losování (vč. notáře) (IPR)

•

vytvoření dokumentace z losování a tisku do Rady HMP (IPR)

5. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru (HMP a žadatel)
•

informování žadatelů o schválení dotace Radou hl. m. Prahy (MHMP)

•

příprava a kontrola dle plánu kontrol OPA IV 2014, podpis a distribuce smluv na
základě usnesení Rady HMP (MHMP)
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6. Smlouva o dílo mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí
•

kontrola smluv o dílo dle plánu kontrol OPA IV 2014 (MHMP)

•

kopii smlouvy žadatel zašle MHMP

7. Žádost o proplacení dotace z prostředků HMP + dokumentace
•

příjem žádostí o proplacení (MHMP)

•

kontrola žádostí o proplacení (včetně materiálů dokládajících realizaci a platbu) dle
plánu kontrol OPA IV 2014 (MHMP)

8. Proplacení voucheru (ex-post)
•

administrace platby (MHMP)

9. Kontrolní činnost a vyhodnocení

B)

•

kontrolní činnost v průběhu celého projektu (MHMP)

•

sběr a třídění dat pro vyhodnocení projektu a průběžné předávání MHMP (IPR)

•

provedení vyhodnocení projektu (MHMP)

•

následná kontrola (MHMP)

Ostatní aktivity

Vedle výše uvedených činností MHMP dále zajišťuje:
•

řízení a koordinaci projektu, včetně publicity a marketingu projektu

•

koordinace participujících subjektů

•

administrace tisků (kompletního projektu, a následně vylosovaných účastníků) do Rady
HMP pro gesční radní

•

průběžně monitoruje plnění cílů projektu

•

spravuje, třídí, archivuje dokumentaci spojenou s projektem a předkládanými žádostmi

Vedle výše uvedených činností IPR dále zajišťuje:
•

zajišťuje publicitu a marketing projektu, včetně webových stránek s informacemi o
projektu s on-line rozhraním pro příjem žádostí

•

informační semináře pro poskytovatele znalostí a žadatele

•

činnost odborné komise pro hodnocení žádostí

•

zajišťuje smlouvu s Technologickým centrem AV ČR a zajištění věcné kontroly skrze
TC AV ČR

strana 26/27

Inovační vouchery v Praze – výzva 2014

8.3 Rozpočet realizace projektu
Níže uvedená tabulka nezahrnuje personální náklady na straně IPR Praha. V souvislosti s náplní
práce IPR Praha a dlouhodobou přípravou projektu má IPR Praha pro tuto výzvu již zajištěno
pokrytí personálních nákladů podle usnesení RHMP č. 269 ze dne 18. 2. 2014. Personální náklady
OPA budou zajištěny posílením OPA o 2 pracovníky v rámci Magistrátu hl. m. Prahy.
Položky č. 1 – 3 budou realizovány na základě smlouvy o poskytnutí odborné spolupráce při
realizaci projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva 2014“ IPR Praha.

1 Marketing projektu

174 000 Kč

v tom:
-

inzerce v médiích

150 000 Kč

-

tištěné příručky (3 000 ks)

12 000 Kč

-

roll-upy (2 ks)

12 000 Kč

2 Náklady spojené s losováním

38 000 Kč

v tom:

3
4
5

-

notářské služby

36 000 Kč

-

zapůjčení losovacího zařízení

2 000 Kč

Expertní služby spojené s vyhodnocením žádostí

60 000 Kč

CELKEM (bez DPH)

272 000 Kč

CELKEM (vč. DPH)

329 120 Kč
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1. Cíle projektu
PROJEKTVÝ
MANUÁL

VÝZVA 2012

Hlavní cíl projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva 2014“ (dále jen „Projekt“) je navázání spolupráce
mezi podnikatelskými subjekty (příjemci voucheru) a výzkumnými organizacemi (poskytovateli znalostí).
Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je zpětně proplacená dotace poskytnutá v podobě inovačního
voucheru.
Cílem je, aby na pilotní společné projekty obě strany navázaly trvalým vztahem a spoluprací
na náročnějších projektech. Inovační vouchery mají napomoci zvýšení konkurenceschopnosti podniků a
současně zefektivnit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje poskytovatelů znalostí. Projekt vychází z
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy a navazuje na pilotní výzvu projektu inovačních
voucherů v Praze 2013.
Inovační voucher je jednorázová dotace poskytnutá příjemci na spolupráci s poskytovatelem znalostí.
Tato spolupráce má povahu transferu znalostí. Pro účely Projektu je transfer znalostí definován jako
přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro příjemce voucheru nové a nejsou
běžně dostupné a vztahují se přímo k ekonomické činnosti příjemce voucheru. Získaná znalost musí
současně vést k posílení konkurenceschopnosti příjemce voucheru, a to zejména tím, že napomůže
inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

Hlavním přínosem voucherů pro příjemce (podnikatelské subjekty) je poskytnutí finanční podpory až do
výše 200 000 Kč, která je koncipována s minimální administrativní náročností. Voucher umožňuje
příjemci plně se soustředit na předmět podnikání, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace.
Vzájemná spolupráce tedy může výrazně zvýšit konkurenceschopnost zúčastněných příjemců voucherů.

1.1 Definice zúčastněných subjektů

Subjekt

Role

Hlavní město Praha (dále jen
„hlavní garant projektu“)

Hlavní město Praha, Odbor podnikatelských aktivit
(OPA MHMP), Oddělení podpory podnikání a inovací
jako koordinátor a administrátor projektu IVP 2014.

Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (dále jen „odborný garant“)

Odborný garant zajišťuje zejména propagaci projektu,
kontakt s poskytovateli znalostí, informování žadatelů,
hodnocení žádostí a losování. Rolí odborného garanta
byl usnesením Rady hl. m. Prahy pověřen Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
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PROJEKTVÝ MANUÁL
Poskytovatelé znalostí jsou subjekty, které mají statut
VÝZVA 2012
Poskytovatelé znalostí

výzkumné organizace podle Rady vlády pro výzkum,
experimentální rozvoj a inovace a v projektu budou
poskytovat své služby žadatelům o vouchery.

Žadatelé/příjemci inovačního
voucheru

Žadateli/příjemci inovačního voucheru jsou
podnikatelské subjekty, které u poskytovatelů znalostí
poptávají služby, které jim napomohou k inovaci
produktu, procesu či služby.

Odborná komise

Je orgánem, který provádí formální i věcnou kontrolu
přijatých žádostí o inovační vouchery. Formálně jde o
komisi Rady hl. m. Prahy složenou z externích expertů.

Technologické centrum Akademie
věd ČR

Spolupracující organizace při předběžné věcné kontrole
žádostí předkládaných k posouzení odborné komisi.

2. Vymezení dotace
Dotace bude příjemci inovačního voucheru poskytnuta jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
EU na podporu de minimis ve spojení se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a to za
níže uvedených podmínek.
Poskytnutá dotace jednomu příjemci voucheru bude činit max. 70 % ceny realizované zakázky, nejvýše
však 200 000 Kč. Horní částka spolupráce (tj. mezi příjemcem a poskytovatelem znalostí) není omezená,
při současném zachování pravidel maximální výše podpory viz výše. Jednomu příjemci může být
poskytnut při splnění podmínek pouze jeden voucher (dotace). Podpora se musí týkat přímo ekonomické
činnosti žadatele. Hlavní město Praha pro výzvu 2014 ve svém rozpočtu vyčlenilo celkem 13 milionů Kč.
Spodní hranice dotace na 1 voucher je stanovena na částku 75 000 Kč (tj. spodní hranice hodnoty
spolupráce činí 107 143 Kč v souhrnu vč. vlastních zdrojů).
Dotace nesmí být použita k úhradě DPH.
Dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo zčásti
z jiné veřejné podpory. Zároveň pak platí, že nemůže být poskytnuta tato podpora de minimis v případě,
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že by součet všech podpor de minimis příjemce 1 činil v rozhodném období spolu s touto podporou částku
vyšší
než 200 000 EUR.MANUÁL
Rozhodným obdobím je současné a dvě předchozí účetní období.
PROJEKTVÝ
VÝZVA 2012

3. Zúčastněné subjekty
3.1 Hlavní garant a poskytovatel dotace
Hlavním garantem a poskytovatelem dotace je Hlavní město Praha zastoupená Odborem podnikatelských
aktivit Magistrátu hl. m. Prahy, který vykonává i funkci koordinátora a administrátora projektu.

3.2 Odborný garant
Odborným garantem Projektu je na základě usnesení Rady hl. m. Prahy k tomuto materiálu Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „odborný garant“), který je příspěvkovou organizací
hlavního města Prahy. Jeho hlavními úkoly jsou návrh koncepce a implementace projektu, propagace
projektu, aktualizace katalogu nabídek poskytovatelů znalostí, sběr žádostí o poskytnutí voucheru,
hodnocení žádostí, evaluace Projektu.

3.3 Poskytovatelé znalostí
Poskytovateli znalostí pro tento projekt jsou výzkumné organizace splňující následující podmínky:
• se sídlem na území hlavního města Prahy.
• schválené Radou pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVVI) na základě Postupu při
posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 28. února 2014. Seznam 2
těchto institucí je na webu RVVI 3.
• které s hlavním městem Prahou uzavřou Rámcovou smlouvu o participaci na projektu Inovační
vouchery. Po uzavření Rámcové smlouvy mohou poskytovatelé znalostí vytvářet Nabídkové listy
poskytovatelů znalostí a Nabídky poskytnutí znalosti.
Každý poskytovatel znalostí určí alespoň jednu kontaktní osobu, která bude koordinovat Projekt na straně
poskytovatele znalostí. Seznam poskytovatelů znalostí a kontaktních osob bude zveřejněn na webových

Ve smyslu definice pojmu „jeden podnik“ podle Nařízení Komise (ES) č 1407/2013, článek 2, odst. 2. Dostupné v češtině na
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_cs.pdf.
2
Technologické centrum AV ČR se podílí na hodnocení projektů, proto nemůže být poskytovatel znalostí.
3
http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=622660
1
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stránkách projektu (www.iprpraha.cz/vouchery), kde budou zveřejněny rovněž katalogy nabídek
jednotlivých poskytovatelů
znalostí, ze kterých si může žadatel vybrat poptávanou službu/znalost.
PROJEKTVÝ
MANUÁL
VÝZVA 2012
Kvůli naplnění cíle projektu, tj. navázání nové spolupráce mezi poskytovatelem znalostí a příjemcem
inovačního voucheru, bude ze strany příjemce prohlášeno, že s danou výzkumnou organizací (má se na
mysli výzkumná organizace podle IČO nebo fakulta vysoké školy nebo samostatné mimo fakultní
pracoviště) v průběhu posledních 15 let (tj. od roku 1999) nespolupracoval na výzkumu a vývoji 4.
Počet nabídek poskytnutí znalosti vydaných žadatelům o voucher není na straně poskytovatelů znalostí
omezen.

3.4 Žadatelé (příjemci) voucheru
Žádost o inovační voucher mohou podat pouze malé a střední podniky splňující níže uvedené
charakteristiky a podmínky.

3.4.1 Definice malého a středního podniku
V závislosti na počtu zaměstnanců a finančních parametrech podniku jsou v příloze č. 1 Nařízení komise
(EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem, malé a střední podniky definovány takto:
1. Za malý a střední podnik (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a
b) jeho roční obrat nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR, nebo jejichž bilanční suma
roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 43 mil. EUR.
2. Za malý podnik se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, a
b) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 10 mil.
EUR.
3. Za mikropodnik se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a
b) jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 2 mil.
EUR

4

Výzkum a vývoj je chápán ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
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3.4.2 Podmínky pro žadatele

PROJEKTVÝ MANUÁL

Žadatel o inovační voucher je malý nebo střední podnik splňující tyto podmínky:

VÝZVA 2012

• Musí být obchodní korporace 5.
• Musí spadat do kategorie malého a středního podnikatele podle definice uvedené v článku 3.4.1.
• Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů.
• Musí být oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň musí mít sídlo v
hlavním městě Praze.
Dále žadatel musí splňovat tyto podmínky, které také dokládá čestným prohlášením:
• Není v likvidaci ani úpadku, na jeho majetek soud nevyhlásil konkurs, má vypořádány splatné
závazky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo
rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu,
zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení.
• Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. To platí i pro
členy jeho statutárního či jiných orgánů.
• Nemá žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie a nepřekročil limit podpory de minimis a ani ho realizací tohoto projektu
nepřekročí.
• Statutární orgán žadatele či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru k žadateli nejsou
zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem žádného orgánu poskytovatele
znalostí. V opačném případě je to důvodem pro vyloučení žádosti z výběrového procesu.
• Nespolupracoval v posledních 15 letech (tj. od roku 1999) na výzkumu a vývoji 6 s vybraným
poskytovatelem znalostí (podle IČO, resp. v případě vysokých škol na úrovni fakulty, nebo
samostatného mimo-fakultního pracoviště).
• Žadatel nemá právní formu akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele
(včetně zanedbatelného podílu těchto akcií), tzv. anonymní akcie.
• Žadatel není subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení
Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 7.

5

Dle Hlavy I, Dílu 1 § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Výzkum a vývoj je chápán ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
7
Ve smyslu definice pojmu „jeden podnik“ podle Nařízení Komise (ES) č 1407/2013, článek 2, odst. 2. Dostupné v češtině na
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_cs.pdf.
6
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Žadatel prokáže výše uvedené skutečnosti formou čestného prohlášení, které bude součástí žádosti o
voucher v elektronické podobě.
PROJEKTVÝ
MANUÁL
VÝZVA 2012
Každý žadatel o inovační voucher může podat pouze jednu žádost o voucher. Pokud zaregistruje více
žádostí, bude přijata a hodnocena pouze žádost registrovaná jako chronologicky první v pořadí.
Žádná omezení pro žádosti se nekladou z hlediska odvětví, v nichž je v Česku možno podnikat, tedy v
rámci celé klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 8.

4. Žádost o poskytnutí voucheru
Žádost o poskytnutí voucheru (dále také jen „žádost“) podávají žadatelé výhradně elektronickou formou
na internetových stránkách projektu (www.iprpraha.cz/vouchery). Žádosti se podávají prostřednictvím
online formuláře umístěného tamtéž. Žadatel v žádosti mimo jiné popíše, jakým způsobem hodlá
poskytnutou znalost využít (účel), a specifikuje předpokládaný přínos realizace projektu pro zvýšení své
konkurenceschopnosti.
V rámci Projektu je každému žadateli povoleno podání nejvýše jedné žádosti. Podpořeny nemohou být již
probíhající projekty (zakázky) mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí. Podpořeny nebudou ani žádosti
zaslané až po datu ukončení přijímání žádostí.

4.1 Nabídka poskytnutí znalosti
Součástí žádosti o poskytnutí voucheru je povinná příloha - Nabídka poskytnutí znalosti (dále také
„Nabídka“) vyhotovená poskytovatelem znalosti, která musí obsahovat minimálně následující informace
(nejlépe v tomto pořadí):
1. komu je nabídka adresována (identifikace příjemce),
2. kdo zakázku zrealizuje (pracoviště, odpovědný výzkumný pracovník),
3. předmět plánované spolupráce (konkrétní a srozumitelný popis),
4. předpokládané výstupy a harmonogram spolupráce,
5. předpokládaný položkový rozpočet a celková cena zakázky (minimální hodnota zakázky je
107 143 Kč bez DPH),
6. podpis odpovědného výzkumného pracovníka,

8

Výjimkou jsou činnosti erotického charakteru a činnosti související s provozováním loterií a jiných podobných her.

8

Projektový manuál – verze 1
7. podpis osoby oprávněné jednat jménem/za poskytovatele znalostí a podpis kontaktní osoby
odpovědné za realizaci
nabídky na straně poskytovatele znalosti ve vztahu k adresátovi
nabídky.
PROJEKTVÝ
MANUÁL
VÝZVA
2012
Absence některého z výše uvedených bodů bude považována za nesplnění formálních požadavků na
žádost o poskytnutí voucheru. Rozsah nabídky nepřesáhne 4 normostrany A4. Vzor nabídky poskytnutí
znalosti je k dispozici rovněž na stránkách www.iprpraha.cz/vouchery, přičemž uvedený vzor má
doporučující charakter s výhradou stanovených minimálních požadavků.
Podpis kontaktní osoby slouží zejména k efektivnější koordinaci a informovanosti o interakcích
poskytovatele znalostí s podnikatelskými subjekty. Povinností kontaktní osoby není formální ani věcná
kontrola nabídky, za správnost nabídky odpovídá žadatel.

4.2 Způsobilé aktivity (výdaje)
Voucher musí být použit na inovační činnost, která není běžně komerčně dostupná a role výzkumné sféry
je v ní nezastupitelná. Voucher může být využit na následující oblasti činností:
zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace):
Produktová inovace představuje zavedení zboží nebo služeb nových nebo významně zlepšených s ohledem na
jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. To zahrnuje významná zlepšení v technických specifikacích,
komponentech a materiálech, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristikách. Na
rozdíl od inovací procesu jsou přímo prodávané zákazníkům.
Inovace produktů mohou využívat nových znalostí nebo technologií, anebo mohou být postaveny na nových
užitích nebo kombinacích existujících znalostí či technologií. Termín „produkt“ je používán pro pokrytí jak
zboží, tak služeb. Inovace produktů zahrnují jak zavedení nového zboží a služeb, tak i významná zlepšení ve
funkčních či uživatelských charakteristikách stávajícího zboží a služeb. Nové produkty představují zboží a
služby, které se od produktů dříve produkovaných daným podnikem významně liší svými charakteristikami
nebo zamýšleným užitím. Významná zlepšení stávajících produktů se mohou objevit prostřednictvím změn v
materiálech, komponentech a jiných charakteristikách zlepšujících výkonnost. Inovace produktů ve službách
mohou zahrnovat významná zlepšení v tom, jak jsou poskytovány (například pokud jde o efektivnost nebo
rychlost), přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím službám, nebo zavedení zcela nových
služeb. 9

zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace):
Procesní inovace představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce (výrobních metod) anebo
dodavatelských metod. To zahrnuje významné změny ve výrobní technice, zařízení a/nebo softwaru a
distribučních systémech. Patří sem i snížení ohrožení (zátěže) životního prostředí či bezpečnostních rizik.
Procesní inovace zahrnují nové nebo významně zlepšené metody pro tvorbu nebo poskytování služeb. Mohou
obsahovat podstatné změny v zařízení, software používaných v podnicích zaměřených na služby nebo
procedury či techniky, které jsou užívány při dodávání služeb.

9

Převzato z http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/E4001C6968/$File/960512m.pdf
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Procesní inovace také zahrnují nové nebo podstatně zlepšené techniky, zařízení a software v přidružených
podpůrných činnostech jako je nákup, účetnictví, práce na počítači a údržba. 10

PROJEKTVÝ MANUÁL

VÝZVA 2012

Příklady podporovaných služeb poskytovaných poskytovateli znalostí :
11

•

vývoj prototypu / funkčního vzorku / modelu produktu / procesu / služby;

•

testování a měření;

•

přístup k výzkumnému zařízení a souvisejícím odborným službám;

•

analýza vhodnosti použití materiálu;

•

inovační / technologický audit;

•

optimalizace operačních procesů firmy a další.

4.3 Nezpůsobilé aktivity (výdaje)
Níže uvedené aktivity (výdaje) jsou pro použití voucheru nezpůsobilé. Projektové záměry obsahující tyto
aktivity / výdaje budou z výběrového procesu vyloučeny:
Podporovány nebudou standardizované služby, jako je například:
•

standardní tréninkové a školicí kurzy; výjimku tvoří školení, která jsou nezbytnou součástí
podporovaných služeb – viz výše (např. zaškolení při předání produktu, využití přístrojové
techniky apod.);

•

design a vývoj webových stránek – výjimku tvoří pouze případ, kdy webové stránky jsou
produktem firmy, který dále nabízí na trhu (nikoliv pouze komunikačním kanálem);

•

koupě softwaru;

•

reklamní materiály – jejich design a produkce (včetně tvorby webových stránek, pokud se nejedná
o produkt žadatele);

•

standardní opakující se služby (např. auditorské služby, účetnictví, prodejní aktivity apod.);

•

právní služby;

•

dotační a finanční poradenství;

•

stáže pro studenty;

•

podpora exportu;

•

nákup materiálu (s výjimkou takového, který je nezbytný pro realizaci zakázky a je kalkulován
v rámci poskytované služby od poskytovatele znalostí);

10

Převzato z http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/E4001C6968/$File/960512m.pdf
Nejedná se o vyčerpávající seznam. Konkrétní nabídka služeb poskytovaných výzkumnými organizacemi je uvedena na
individuálních nabídkových listech.
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•

nákup hmotného a nehmotného investičního majetku (s výjimkou převodu práv duševního

PROJEKTVÝ
MANUÁL
vlastnictví souvisejícího
s poskytnutou službou);

VÝZVA 2012

•

osobní náklady podnikatelského subjektu žádajícího o inovační voucher;

•

jakékoliv další služby a jiné kategorie nákladů bez vazby na konkrétně popsanou inovační aktivitu
podnikatelského subjektu.

5. Výběr příjemců voucherů
Příjemci voucherů se stanou pouze vybraní žadatelé při splnění podmínek dále v tomto Projektovém
manuálu uvedených. Výběrový proces se skládá ze tří fází:
-

Fáze 1: formální a věcná kontrola žádostí,

-

Fáze 2: způsob výběru úspěšných žadatelů,

-

Fáze 3: schválení dotace na vybrané přijaté žádosti.

5.1 Kontrola
Kontrola se rozděluje na projektovou kontrolu dle Projektového manuálu IV 2014 a na kontrolu
vycházející ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole). Subjekty účastnící se projektu Inovační vouchery 2014 mají povinnost
aktivně spolupracovat na kontrolách.

5.1.1 Projektová kontrola 12
Projektovou kontrolu provádí hlavní garant a odborný garant s Technologickým centrem AV ČR.
• Formální kontrola představuje revizi splnění všech předepsaných formálních náležitostí žádosti
včetně jejích příloh.
• Věcná kontrola přijatých žádostí o poskytnutí voucheru je prováděna odbornou komisí. Komise
je jmenována Radou hlavního města Prahy. Složení komise bude zveřejněno na internetové
stránce Projektu. Na věcné kontrole bude spolupracovat Technologické centrum AV ČR jako
expertní konzultant. Věcná kontrola představuje srovnání obsahu žádosti s kritérii způsobilosti
projektového záměru a jeho souladu s cíli Projektu. Odborná komise informuje Radu hlavního
města Prahy o všech žádostech, které podle jejího názoru nesplňují požadavky na žádosti, tj. mimo
jiné nesplňují cíle Projektu či nesplňují kritéria věcné způsobilosti.

12

Dle Projektového manuálu Projektu a Konceptu Projektu.
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Návodné hodnotící otázky pro formální a věcnou kontrolu

PROJEKTVÝ MANUÁL

VÝZVA 2012

Odborná komise bude při hodnocení způsobilosti jednotlivých žádostí požadovat kladné zodpovězení
zejména následujících otázek:
FORMÁLNÍ ZPŮSOBILOST:
-

Byla žádost o dotaci řádně doručena elektronickou formou a v řádném termínu?

-

Byla žádost řádně vyplněna, splňuje základní formální požadavky?

-

Souhlasí údaje o žadateli s údaji v Obchodním rejstříku?

-

Splňuje žadatel definici oprávněného žadatele podle Zásad pro udělování inovačních voucherů pro
rok 2014 (z hlediska typu subjektu a odvětvového vymezení)?

-

Má žadatel sídlo na území hl. m. Prahy?

-

Je požadovaná výše inovačního voucheru v souladu se stanoveným rozmezím uvedeným
v dokumentaci (minimální a maximální výše finanční podpory, maximálně 70 % celkových
nákladů podporované služby)?

-

Je výše nákladů podporované služby (minimální a maximální výše nákladů) v souladu se
stanoveným rozmezím uvedeným v Zásadách pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014?

-

Je žádost o dotaci včetně příloh řádně vyplněna, obsahuje všechna požadovaná čestná prohlášení,
obsahuje všechny povinné přílohy a obsahuje všechny požadované údaje a informace?

-

Jsou údaje uvedené v Žádosti o dotaci v souladu s údaji v Nabídce poskytnutí znalosti?

-

Je Nabídka poskytnutí znalosti vystavena Poskytovatelem znalostí, se kterým byla podepsána
Rámcová smlouva o participaci na projektu inovačních voucherů v Praze?

-

Je nabídka poskytnutí znalostí podepsána kontaktním pracovníkem a zároveň osobou odpovědnou
za provedení služeb?

-

Budou služby založené na znalostech od Poskytovatele znalostí podle nabídky poskytnuty
nejpozději do nejzazšího data realizace spolupráce podle Zásad pro udělování inovačních
voucherů pro 2014?

VĚCNÁ ZPŮSOBILOST:
-

Je obsah Žádosti o dotaci v souladu s cíli programu?

-

Činnosti, které budou realizovány v rámci služeb založených na znalostech od poskytovatele
znalostí a jsou uvedeny v Žádosti, jsou způsobilými činnostmi uvedenými v zásadách?

-

Žadatel jasně popsal v Žádosti vazbu nabízené služby poskytovatele znalostí na inovační aktivitu?

-

Nabídka poskytovatele znalostí obsahuje specifikaci doložitelného/doložitelných výstupu/ů
plánované spolupráce?

12
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VÝZVA 2012
-

-

Nejedná se o běžně dostupnou komerční službu?

5.1.2 Kontrola ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Kontrolní činnost probíhá dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vykonává ji hlavní garant projektu. Veřejnosprávní
kontrola bude probíhat namátkově u vybraného vzorku subjektů.

5.2 Způsob výběru úspěšných žadatelů
Pokud celková požadovaná částka všech žádostí o poskytnutí voucheru, které úspěšně projdou
hodnocením, dosáhne nižší či shodné částky jako je celková alokace pro výzvu 2014 (tedy 13 mil. Kč),
budou navrženi ke schválení Radě hlavního města Prahy k poskytnutí podpory za podmínek uvedených
v tomto Projektovém manuálu všichni žadatelé, jejichž žádosti splní výše uvedená kritéria hodnocení.
V případě, že souhrnná žadateli požadovaná částka uvedená v žádostech, které úspěšně projdou
hodnocením, převýší alokovanou částku, proběhne výběr z takových žadatelů pro doporučení Radě
hlavního města Prahy k rozhodnutí o poskytnutí voucheru formou losování za účasti notáře a veřejnosti.
Losováním budou určeni žadatelé, jejichž žádosti budou v souhrnu odpovídat alokované částce a
dostatečný počet náhradníků, kteří budou oprávněni za podmínky schválení v Radě hlavního města Prahy
získat voucher ve stanoveném pořadí, a to v případě nevyužití voucheru některým z vylosovaných a
Radou hlavního města Prahy schválených žadatelů, nebo v případě nevyčerpání alokovaných finančních
prostředků.
V případě, že bude po vylosování určitého počtu žadatelů zbývat v rozpočtu ještě min. 75 000 Kč, tak se
tato částka nabídne následujícímu vylosovanému i když žádal o vyšší částku dotace. Pokud tento
vylosovaný žadatel nebude akceptovat tuto nabízenou částku, tak se oslovuje další v pořadí
z vylosovaných náhradníků, dokud některý z nich tuto možnost nevyužije. Pokud ji nevyužije žádný
z náhradníků, částka zůstává poskytovateli dotace.
Výběr žadatelů a náhradníků ke schválení Radě hlavního města Prahy výše uvedeným způsobem je
konečný a není proti němu přípustné odvolání.
Neschválení žádosti podle bodu 5.3 tohoto Projektového manuálu nezakládá žadateli nárok na finanční
náhradu za vynaložené náklady spojené s podáním žádosti.

5.3 Schválení dotace na vybrané přijaté žádosti
Schválení příjemců a případně jejich náhradníků na konkrétní vyhodnocené přijaté žádosti provádí Rada
hlavního města Prahy na základě výběru úspěšných žadatelů o inovační voucher podle bodu 5.2 tohoto
Projektového manuálu.
13
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PROJEKTVÝ MANUÁL
6. Využití voucheru

VÝZVA 2012

Na základě schválení v Radě hlavního města Prahy bude mezi poskytovatelem dotace a příjemcem
uzavřena Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru (dále jen „Smlouva“).

6.1 Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru (Hlavní město Praha a
příjemce voucheru)
Po schválení vybraných příjemců (a jejich náhradníků) v Radě hlavního města Prahy dojde k uzavření
Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru (dále jen Smlouvy) s vybranými příjemci. Smlouva bude
podepsána oběma smluvními stranami do 60 kalendářních dní od schválení účastníků Radou hlavního
města Prahy, pro dodržení této lhůty se očekává vzájemná součinnost obou stran. Tato Smlouva vymezí
podmínky, které musí příjemce voucheru splnit, aby mu vznikl nárok na poskytnutí inovačního voucheru.
V případě, že příjemce nedoručí hlavnímu garantovi podepsaný návrh Smlouvy ve lhůtě 30 dnů od jejího
obdržení, nastoupí na jeho místo náhradník. Tato skutečnost bude náhradníkovi bez zbytečného odkladu
oznámena. Od doručení oznámení je náhradník považován za příjemce a bude s ním uzavřena Smlouva.
Při uzavření smlouvy s náhradníkem se postupuje stejně jako u vybraných příjemců po schválení Rady hl.
m. Prahy, lhůty běží od doručení oznámení.
Analogicky se bude postupovat v případě nedodržení povinností vyplývajících ze Smlouvy, kdy je hlavní
garant oprávněn navrhnout Radě hl. m. Prahy ukončení Smlouvy a na místo příjemce nastoupí náhradník
podle pořadí.
Jako nejzazší termín pro podpis Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru s případnými náhradníky je
stanoven 30. 6. 2015 vzhledem k tomu, že spolupráce mezi žadateli a poskytovateli znalostí musí být dle
Projektového manuálu realizována do 30. 9. 2015. Do 30. 9. 2015 musí být také hlavnímu garantovi
projektu předána žádost o proplacení dotace.
Vzor Smlouvy je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu (www.iprpraha.cz/vouchery).

6.2 Smlouva o dílo (příjemce voucheru a poskytovatel znalostí)
Ve lhůtě 90 dnů od data podpisu Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru uzavře schválený příjemce
Smlouvu o dílo s poskytovatelem znalostí. Její přílohou musí být Nabídka poskytnutí znalostí, uvedená
v žádosti o poskytnutí voucheru.
Kopii podepsané Smlouvy o dílo písemně doručí příjemce voucheru hlavnímu garantovi ve lhůtě 10 dnů
od jejího podpisu. Realizace spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem znalostí může být
vykonána pouze na základě podepsané Smlouvy o dílo, není možné realizovat spolupráci před
podepsáním této smlouvy.
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Nejzazší datum realizace spolupráce je stanoveno do 30. 9. 2015.

6.3 Žádost o proplacení dotace
Po realizaci zakázky podá příjemce voucheru hlavnímu garantovi žádost o proplacení dotace.
Spolu s žádostí o proplacení dotace zašle také následující dokumentaci:
1. kopii faktury / daňového dokladu vystaveného poskytovatelem znalostí;
2. kopii výpisu z účtu, event. pokladního dokladu prokazujícího řádné zaplacení faktury / daňového
dokladu poskytovateli znalostí. Ten musí obsahovat shodnou částku, variabilní symbol a shodné
číslo účtu poskytovatele znalostí, které jsou uvedeny na faktuře / daňovém dokladu. V případě
odchylky bude hlavní garant požadovat doložení potvrzení poskytovatele znalostí o přijetí platby;
3. předávací protokol mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem znalostí, který potvrzuje, že
zakázka byla realizována řádně a bez vad a nedodělků podle zadání a příjemce voucheru přebírá
výsledky zakázky;
4. kompletně vyplněnou hodnotící zprávu o průběhu spolupráce na projektu, který se použije
k vyhodnocení Projektu.
Do dne 30. 9. 2015 musí být podána hlavnímu garantovi žádost o proplacení dotace. V případě pozdního
podání žádosti o proplacení dotace nebude mít příjemce nárok na proplacení dotace. V případě neúplného
nebo nesprávného obsahu žádostí má příjemce dotace od vyzvání 10 pracovních dní na její doplnění, za
těchto podmínek je možné doplnit žádost i po 30. 9. 2015.

Hlavní garant po obdržení všech výše zmíněných dokumentů a po vyhodnocení splnění podmínek pro
proplacení dotace příjemcem podnikne kroky k proplacení dotace, o tomto příjemce vyrozumí
elektronicky. Hlavní garant má lhůtu 42 pracovních dní na proplacení dotace, pokud Žádost o proplacení
dotace je bez vad a dle Projektového manuálu. Před proplacením dotace může poskytovatel dotace
provést kontrolu v projektu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kdy doba kontroly se nezapočítává do lhůty pro
proplacení dotace. V případě, že je vrácena žádost o proplacení s vadami, tak se lhůta pro proplacení
prodlužuje do doby podání žádosti bez vad.
Vzor žádosti o poplacení dotace je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu
(www.iprpraha.cz/vouchery).
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Projektové schéma
PROJEKTVÝ
MANUÁL

VÝZVA 2012

Schéma organizace projektu:

Schéma organizace projektu:
1. Rámcová smlouva o spolupráci mezi HMP a poskytovateli znalostí.
2. Poptávka -

nabídka poskytnutí znalostí (příloha žádosti o poskytnutí inovačního

voucheru).
3. Žádost o poskytnutí inovačního voucheru.
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4. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru (HMP a žadatel).

PROJEKTVÝ MANUÁL

5. Smlouva o dílo (žadatel a poskytovatel znalostí).

VÝZVA 2012

6. Kopie smlouvy o dílo mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí.
7. Realizace zakázky / poskytnutí know-how.
8. Platba za zakázku / poskytnutí know-how.
9. Žádost o proplacení dotace z prostředků HMP + dokumentace.
10. Proplacení voucheru (ex-post).
11. Kontrolní činnost a vyhodnocení.

8. Evaluace
Příjemci a poskytovatelé znalostí jsou povinni na vyžádání odborného garanta nebo hlavního garanta
poskytnout informace potřebné pro provedení evaluace přínosů inovačních voucherů. Tyto informace
budou sloužit jako podklad pro evaluaci přínosu Projektu a budou klíčové pro rozhodnutí o jeho
pokračování. Příjemce dotace se zavazuje po dobu 5 let od přijetí dotace poskytnout na vyžádání
informace pro účely vyhodnocení projektu. Tento požadavek je možný učinit jednou ročně.
Příjemci i poskytovatelé znalostí jsou povinni umožnit zástupcům hlavního a odborného garanta průběžně
sledovat realizaci podpořeného projektu a k tomuto účelu jim na základě jejich požadavku poskytnout
veškerou nezbytnou součinnost.
Žadatel, kterému je dotace poskytnuta, je povinen předat poskytovateli informace o čerpání dotace a
o všech skutečnostech s tím souvisejících. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
podléhá použití přidělené dotace veřejnosprávní kontrole.

9. Internetové stránky
Hlavním prostředkem komunikace mezi hlavním a odborným garantem, žadateli, příjemci a poskytovateli
znalostí jsou internetové stránky projektu (www.iprpraha.cz/vouchery). Všichni žadatelé jsou povinni
v případě změny údajů uvedených při registraci na internetových stránkách projektu
(www.iprpraha.cz/vouchery) tuto změnu také provést ve svém přihlašovacím profilu. Jedná se zejména o
změnu názvu firmy, adresy, telefonního čísla, e-mailu a kontaktní osoby. V případě jakýchkoli nejasností
při provádění změn se žadatel může obrátit na odborného garanta. Neaktuální údaje uvedené v profilu
žadatele mohou vést k vyřazení žádostí o inovační voucher.
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PROJEKTVÝ MANUÁL
10. Závěrečná ustanovení

VÝZVA 2012

Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Hlavní ani odborný garant neodpovídají za závazky žadatele související s přípravou žádosti a závazky
příjemce vzniklé organizační přípravou a realizací podpořeného projektu.
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Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014
Číslo smlouvy:

Vzor

Rámcová smlouva o participaci na projektu „Inovační vouchery v Praze“

uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

NÁZEV POSKYTOVATELE ZNALOSTÍ
se sídlem: …………………
zapsán: ……………………………..
zastoupen: ………………………………………………………
IČO: ………………………………………………………
DIČ: ………………………………………………………
Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat:
………………………………………………………
(dále jen „poskytovatel znalostí“)

a

Hlavní město Praha
se sídlem:

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO:

00064581
Stránka 1 z 5

DIČ:

CZ00064581, je plátce DPH

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel odboru
podnikatelských aktivit Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „hlavní garant projektu“)

společně dále jen „smluvní strany“

II.
Preambule
Smluvní strany deklarují zájem spolupracovat na projektech v oblasti transferu technologií a
znalostí s názvem „Inovační vouchery v Praze“. Rámec aktivit v uvedených projektech je
vymezen dokumentem „Koncept projektu inovační vouchery v Praze – Výzva 2014“,
schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. … ze dne…, který nastavuje parametry
implementace projektu „Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014“ (dále jen „Projekt“).
Projekt je dotačním nástrojem podporujícím spolupráci podnikatelů a poskytovatelů znalostí.
Cílem projektu je zejména posílit spolupráci mezi poskytovateli znalostí a aplikačním
sektorem, získat nabídku služeb od poskytovatelů znalostí a stimulovat inovační aktivity
podniků.
V zájmu spolupráce definované výše se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku
dohodly na uzavření této rámcové smlouvy o participaci na Projektu (dále jen „smlouva“).
Na Projektu bude jako odborný garant participovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
(dále jen „odborný garant“).

III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při spolupráci v rámci
Projektu a jejich vzájemný vztah. Podrobný popis Projektu je upraven v dokumentu „Zásady
pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“)“, který byl schválen
Radou hlavního města Prahy (viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy). Pro
každou další výzvu bude Radou hlavního města Prahy schválen nový projektový manuál.
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IV.
Povinnosti hlavního garanta projektu
Hlavní garant projektu se zavazuje:
a. Poskytnout dostatečnou součinnost poskytovateli znalostí při jeho účasti na
Projektu.
b. Splnit další povinnosti vyplývající z přílohy č. 1 této smlouvy.
V.
Práva a povinnosti poskytovatele znalostí
1. Poskytovatel znalostí se zavazuje určit pro účely Projektu alespoň jednu kontaktní
osobu ve své organizaci. Její jméno a kontaktní údaje zašle poskytovatel znalostí
odbornému garantovi nejpozději do čtrnácti dnů od data podpisu této smlouvy.
Následně je povinen průběžně informovat o případných změnách.
2. Poskytovatel znalostí se zavazuje prostřednictvím své kontaktní osoby poskytnout
potřebnou součinnost pro spolupráci podnikatelů se svými výzkumnými pracovníky
při realizaci Projektu, tj. například:
a. Informační povinnosti kontaktní osoby
i. Zabezpečit zařazení informací o Projektu na webové stránky a do
informačních materiálů a kampaní poskytovatele znalostí cílených na
podnikatele.
ii. Zabezpečit dostatečnou míru informovanosti svých výzkumných
pracovišť o Projektu.
b. Koordinační povinnosti kontaktní osoby
i. Zprostředkovat podnikatelům kontakt se svým výzkumným pracovištěm
vhodným k poskytnutí znalosti konkrétnímu podnikateli.
ii. V případě potřeby asistovat podnikatelům a svým výzkumným
pracovníkům během aplikační i realizační fáze Projektu.
iii. Podepsat dokumenty potřebné k realizaci jednotlivých zakázek
(viz příloha č. 1 této smlouvy).
iv. Sledovat průběh realizace jednotlivých zakázek čerpajících podporu
v rámci Projektu realizovaných na svých výzkumných pracovištích.
v. Poskytnout dostatečnou součinnost hlavnímu i odbornému garantovi
při realizaci Projektu v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Jedná se
zejména o informace potřebné k evaluaci Projektu.
3. Poskytovatel znalostí dodá odbornému garantovi, a to nejpozději do sedmi dnů od data
podpisu této smlouvy, své logo pro účely prezentace poskytovatele znalostí na
internetových stránkách Projektu.
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4. Poskytovatel znalostí dále dodá odbornému garantovi nejpozději do dvaceti dnů od data
podpisu této smlouvy, souhrnný seznam služeb, které je schopen a ochoten v rámci
Projektu nabízet. Návodný vzor tohoto tzv. nabídkového listu je přílohou č. 2 této
smlouvy.
5. Poskytovatel znalostí může v rámci plnění projektu (objednávky) zadávat subdodávky
pouze jiné výzkumné organizaci se sídlem v Praze, jak je vymezuje dokument „Koncept
projektu inovační vouchery – Výzva 2014“, s výjimkou Technologického centra AV
ČR, které bude spolupracovat na hodnocení žádostí. Maximální výše subdodávek pro
jeden inovační voucher je 30 % z celkové částky bez DPH.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku
sporů se budou tyto spory přednostně řešit vzájemnou dohodou smluvních stran,
nepodaří-li se dosáhnout dohody, svěřují smluvní strany případné spory do pravomoci
obecných soudů České republiky.
2. V případě, že by kterékoli z ustanovení této smlouvy bylo, či se dodatečně stalo

neplatným nebo neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná
a nebude tudíž na újmu platnosti či účinnosti této smlouvy jako celku. Pro tento případ
se smluvní strany zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo
neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu této
smlouvy a vůli smluvních stran při jejím uzavření.
3. Z důvodu předpokládaného opakování projektu typu inovační vouchery v budoucnu se

tato smlouva uzavírá na dobu neurčitou a ukončit ji lze pouze dohodou smluvních stran,
odstoupením od smlouvy dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, nebo výpovědí, přičemž hlavní garant projektu je oprávněn smlouvu
vypovědět bez uvedení důvodů kdykoli a poskytovatel znalostí bez uvedení důvodů, ale
pouze v případě, že nebude na základě jeho nabídky dle přílohy č. 2 této smlouvy
osloven žádným žadatelem ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy, a to vždy do termínu
ukončení přijímání žádostí v rámci aktuální výzvy. Smlouva v případě výpovědi zaniká
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná
výpověď druhé smluvní straně.

4. Poskytovatel znalostí má právo do 15 dnů od obdržení nového projektového manuálu ve
smyslu článku IV., písm. c) od této smlouvy odstoupit.
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, kdy hlavní garant projektu obdrží dvě
vyhotovení a poskytovatel znalostí jedno vyhotovení.
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6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze na základě dohody
smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
7. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1:
Zásady pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“)
Příloha č. 2:
Vzorový nabídkový list

V Praze dne ……………………………
hlavní garant projektu

………………………………

V Praze dne ………………………………
poskytovatel znalostí

…………………………………

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel Odboru podnikatelských aktivit MHMP
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Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014
Příloha č. 2 Rámcové smlouvy o participaci na projektu „Inovační vouchery v Praze“

VZOROVÝ NABÍDKOVÝ LIST

…….………………………………………………………………………………………
název poskytovatele znalostí a logo

Odborné zaměření
(stručně popište obory, v nichž jste připraveni nabízet služby)

Nabízené služby
(uveďte nabízené služby, např. testování, analýzy, měření, pronájem specializovaných
přístrojů apod. příklady viz http://www.iprpraha.cz/cs/clanek/719/inovacni-vouchery-vse-ovyzve)

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce
(např. patenty, metody, významné projekty)

Kontaktní osoba
Jméno:
Název instituce:
E-mail:
Tel.: (+420)
Web:

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014
Vzor

Žádost o poskytnutí voucheru
Datum podání

Identifikace žadatele a prohlášení
1. Údaje o společnosti:
Společnost:
Zapsaná:
Jednající/zastoupená:
IČO:

Právní forma:

Akciová společnost
Společnost s ručení omezeným
Veřejná obchodní společnost
Komanditní společnost
Evropská společnost
Evropské hospodářské zájmové sdružení
Družstvo
Evropská družstevní společnost

Adresa sídla:
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
PSČ:
Město:

Kontaktní adresa:
(pouze pokud sem chcete zasílat poštu a liší od
adresy sídla)
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
PSČ:
Město:
Adresa datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Webová adresa:
Kontaktní osoba:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
2. Žadatel je srozuměn a tímto souhlasí s podmínkami projektu – viz Projektový manuál
(zaškrtněte).
3. Krátký profil žadatele - hlavní zaměření firmy (max. 750 znaků)

4. Žadatel je plátcem DPH (Ano/Ne):

5. Žadatel tímto čestně prohlašuje, že:
a) je obchodní společností1

1

Dle Hlavy I, Dílu 1 § 1 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)

b) je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů.
c) je oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR a zároveň má sídlo v
hlavním městě Praze.
d) není v likvidaci ani úpadku, na jeho majetek soud nevyhlásil konkurs, má vypořádány
splatné závazky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců, ve vztahu ke státnímu
rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči
státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního
zabezpečení.
e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem jeho podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti
majetku. To platí i pro členy jeho statutárního či jiných orgánů.
f) nemá žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie a nepřekročil limit podpory de minimis a ani ho realizací
tohoto projektu nepřekročí.
g) jeho statutární orgán či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru
k podnikateli nejsou zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem
žádného orgánu poskytovatele znalostí.
h) nespolupracoval v posledních 15 letech (tj. od roku 1999) na výzkumu a vývoji2
s vybraným poskytovatelem znalosti (podle IČO, resp. s fakultou vysoké školy, nebo
samostatným mimo fakultním pracovištěm).
i) dotace nebude použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného
zcela nebo zčásti z jiné veřejné podpory.
j) podpora se týká přímo jeho ekonomické činnosti.
není
subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu
k) je
příslušného ustanovení Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013,
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis.
l) projekt předkládaný v této žádosti nebyl v minulosti podpořen z prostředků projektu
Inovační vouchery v Praze.
m) jeho účetní období se shoduje s kalendářním rokem, pokud je jeho účetní období dané
hospodářským rokem, pak uvádí, že počíná a končí následovně

.

n) patří podle údajů za přecházející účetní období do kategorie malý a střední podnikatel
dle definice uvedené v Zásadách pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014.
o) žadatel nemá právní formu akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií
na majitele (včetně zanedbatelného podílu těchto akcií, tzv. anonymní akcie).

2

Výzkum a vývoj je chápán ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

6. Žadatel tímto souhlasí se zveřejněním obchodní firmy a adresy společnosti, ceny zakázky a
předmětu spolupráce s poskytovatelem znalostí, a to zejména na internetových stránkách
projektu.
7. Žadatel tímto potvrzuje správnost a úplnost údajů uvedených v této žádosti.

Popis spolupráce
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost vyplnění této části. Uvedené informace budou
předmětem posouzení věcné způsobilosti Vaší žádosti odbornou komisí (viz Projektový
manuál). Nedostatečné vyplnění nebo nevyplnění některého z bodů může vést
k vyloučení Vaší žádosti z výběrového procesu!
8. Poskytovatel znalostí (vyberte jednu z institucí):
-

Univerzita Karlova
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Fakultní nemocnice v Motole
…. atd. <bude k dispozici výběr ze seznamu>

9. Zde vložte sken Nabídky poskytnutí znalosti. Nabídka musí splňovat minimální požadavky
vymezené Projektovým manuálem. (Doporučujeme použít vzor.)
10. Název projektu

11. Očekávaný výstup – <bude možnost výběru z nabídky (podle indikativního výčtu
podporovaných aktivit, kapitola 2.3 konceptu IVP)>
12. Celková cena projektu:
-

uveďte cenu bez DPH.

Pole, které bude viditelné, ale nebude ze strany žadatele možno měnit
parametry, které ukáže přepokládanou hodnotu inovačního voucheru (min. 75 tisíc
Kč, max. 200 tisíc Kč, 70 % hodnoty zakázky)

13. Zde specifikujte co nejkonkrétněji, jak využijete poskytnuté znalosti pro své podnikání
(minimálně 200 znaků, max.1000 znaků):

14. Zde popište, jak poskytnuté znalosti zvýší konkurenceschopnost Vaší společnosti
(minimálně 200 znaků, max. 1000 znaků):

Evaluační část žádosti
Tato část slouží jako podklad pro věcné vyhodnocení žádosti a pro účely evaluace projektu.
15. Počet zaměstnanců:
1 až 9
10 až 49
50 až 249
16. Obrat firmy za předcházející účetní období (v mil. Kč)

17. Spolupracovala Vaše společnost s nějakým poskytovatelem znalostí již v minulosti?
Ne (pokračujte otázkou č. 20)
Ano – se kterou?
18. S jakým typem spolupráce s poskytovatelem znalostí máte zkušenosti? (lze zaškrtnout
více možností)
smluvní výzkum
společný výzkumný / vývojový projekt
nákup licence
založení spin-off společnosti
jiný typ spolupráce:
19. Byla tato zkušenost pro Vaši společnost pozitivní?
rozhodně ano

spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
20. Jaká je motivace Vaší společnosti pro žádost o inovační voucher? (lze zaškrtnout více
možností)
Nemáme potřebné vlastní kapacity na realizaci projektu.
Chceme si vyzkoušet, zda je konkrétní poskytovatel znalostí vhodným partnerem.
Inovační voucher vidíme jako možnost navázání dlouhodobé spolupráce
s poskytovatelem znalostí.
Naše motivace je primárně finanční. Snažíme se snížit náklady.
Naše motivace je jiná – jaká?

21. Chceme využít zejména (lze zaškrtnout více možností):
Unikátní vybavení poskytovatele znalostí
Expertní znalosti konkrétních výzkumníků
Další kapacity poskytovatele znalostí – jaké?
22. Lze podle Vás požadovanou službu získat i jinde než u daného poskytovatele znalostí?
(lze zaškrtnout více možností)
Ne
Ano, u jiné výzkumné organizace v ČR
Ano, u jiné výzkumné organizace v zahraničí
Ano, od jiného komerčního partnera v ČR
Ano, od jiného komerčního partnera v zahraničí
Ano, v rámci vlastních kapacit naší společnosti
23. Rozhodli byste se pro spolupráci s tímto poskytovatelem znalostí i bez možnosti získat
inovační voucher?
Ano.
Ne, bez veřejné podpory by si naše společnost tuto spolupráci nemohla dovolit.
Ne. Mohli bychom si to dovolit, ale pokud by měla naše společnost platit nákup služeb
od poskytovatele znalostí ze svého rozpočtu, byla by to příliš riziková investice s nejistou
návratností.
Ne, z jiného důvodu – jakého?

24. Jak jste se o projektu inovační vouchery dozvěděli? (lze zaškrtnout více možností)
Z tištěných médií.
Z internetových médií.
Od poskytovatele znalostí.
Jiným způsobem - jakým?
25. Kolik člověkodnů spotřebovala Vaše společnost na podání žádosti o inovační voucher
(včetně času spotřebovaného na obstarání nabídky na poskytnutí znalosti)?
26. Pokud jste neúspěšně žádali o dotaci na inovační voucher už v roce 2013, uveďte, prosím,
zda jste spolupráci s poskytovatelem znalostí zrealizovali i bez voucheru.
Ano
Ne

Nabídka poskytnutí znalosti
Toto je vzor nabídky poskytnutí znalosti, která je součástí Žádosti o poskytnutí inovačního voucheru.
Forma a vzhled nabídky mají pouze doporučující charakter. Jsou přípustné i nabídky na formulářích
nebo hlavičkovém papíře poskytovatele znalostí. Rozsahem však nesmí překročit 4 normostrany A4.
Nabídka může obsahovat i jiné položky, pokud to vyžadují interní předpisy poskytovatele znalostí.
Text uvedený v kurzívě má pouze ilustrativní charakter. Závazné instrukce najdete v Projektovém
manuálu.

Nabídka je vypracována pro:
Název společnosti: ABCD s.r.o.
Sídlo: Na Výsluní 26, 150 00 Praha 5
IČO: 12345678
Kontakt: +420 602 111 111, info@nazevfirmy.cz

Poskytovatel znalostí
Název instituce

Univerzita … / … ústav AV ČR, v.v.i.

IČO
Pracoviště

Ústav …
Fakulta …
Adresa: …

Odpovědný pracovník

doc. Ing. Jan Novák, Ph.D.

Předpokládaní spoluřešitelé

Ing. Pavel Nováček, Ing. Jakub Nový

Předmět
(konkrétní a srozumitelný popis nabízené služby/znalosti, max. 500 slov)
Nabízíme Vám …
Řešitelský tým zpracuje …
Při řešení budou využity technologie / zařízení …

Výstupy
•
•
•
•
•
•
•
•

Zde bude indikativní nabídka očekávaných výstupů

Harmonogram (časový plán)
•
•
•

Zde bude harmonogram prací na projektu

Rozpočet (Položky v rozpočtu uveďte tak, aby byla možná kontrola způsobilosti
nákladů/aktiv dle Projektového manuálu inovačních voucherů pro rok 2014. Tzn. je
nutné uvést položky dle typu nákladů/aktivit.)
cena bez DPH
cena včetně DPH
položka 1
…,-Kč
…,-Kč
položka 2
…,-Kč
…,-Kč
položka…….
…,-Kč
…,-Kč
položka…….
…,-Kč
…,-Kč
položka…….
…,-Kč
…,-Kč
Celková cena (minimální hodnota
zakázky je 107 142 Kč*)

…,-Kč

…,-Kč

*) částka je kombinací minimální výše dotace a minimálního podílu spolufinancování ze strany žadatele

Poskytovatel znalostí JE/NENÍ plátce DPH (nehodící se škrtněte)

V Praze dne .......................

........................................................
jméno/funkce/podpis odpovědného vědecko-výzkumného pracovníka

............................................................
jméno/podpis kontaktní osoby poskytovatele znalostí

………………………………………………………………………………………………………….
jméno/funkce/podpis osoby oprávněné jednat jménem poskytovatele znalostí

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014
Vzor
Číslo smlouvy: ……………………
Smlouva
o poskytnutí inovačního voucheru
uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem:

Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

zastoupené

Ing. Erik Geuss, Ph.D.,
ředitel odboru podnikatelských aktivit MHMP

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

bankovní spojení

PPF banka a.s.

číslo účtu

27-0005157998/6000

(dále jen „poskytovatel dotace“)
a
Společnost:
zapsaná:

…………………...

se sídlem:

…………………..

jednající/zastoupená:

……………………

IČO:

…………………….

bankovní spojení

…………………….

číslo účtu

…………………….

společnost je/není plátcem DPH
(dále jen „příjemce“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o
poskytnutí inovačního voucheru.

II.
Předmět smlouvy
1. Za podmínek stanovených touto smlouvou poskytne poskytovatel dotace příjemci částku
ve výši …………………….- Kč (slovy: __________________) (dále jen „dotace“).
Dotace poskytnutá z rozpočtu poskytovatele dotace je určena na projekt „Inovační
vouchery v Praze – výzva 2014“ definovaný v dokumentu Zásady pro udělování
inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“), jež tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy a ve vztahu k příjemci individualizovaný v Žádosti o poskytnutí voucheru, která
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „projekt“). Dotace nepokrývá daň z přidané
hodnoty. Jedná se o podporu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na
podporu de minimis.
2. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Rady poskytovatele dotace č. … ze dne …
2014.
3. Dotace, která je příjemci poskytnuta z rozpočtu poskytovatele dotace, je ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona a zákona č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel má právo provést kontrolu
před vyplacením dotace, doba provádění kontroly se nepočítá do lhůty dle Čl. IV.

III.
Práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a
jejími přílohami č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Změny v projektu
jsou možné pouze po předchozím schválení poskytovatele dotace a to na základě písemné
a zdůvodněné žádosti, přičemž poskytovatel dotace může schválit změnu projektu
výlučně v rozsahu snížení podpořených aktivit a to pouze v případě, že bude zachován
smysl a účel projektu a též minimální hranice dotace na jeden voucher ve smyslu přílohy
č. 1 této smlouvy. Podmínkou schválení změny projektu je zdůvodnění a vyjádření
poskytovatele znalostí, že při snížení podpořených aktivit bude zachován předpokládaný
přínos realizace projektu.
2. Příjemce ve lhůtě do 90 dnů od podpisu této smlouvy uzavře Smlouvu o dílo
s poskytovatelem znalostí. Kopii této smlouvy příjemce písemně doručí poskytovateli
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dotace do 10 dnů od jejího podpisu. Obsah spolupráce musí být realizován až po
podepsání Smlouvy o dílo oběma stranami, realizace spolupráce před podepsáním
Smlouvy o dílo je vážným porušením Smlouvy a vede k jejímu vypovězení.
3. Příjemce má právo na poskytnutí dotace po realizaci projektu za podmínek stanovených
touto smlouvou pouze na základě řádně vyplněné žádosti o proplacení a při dodržení
všech podmínek stanovených právními předpisy a touto smlouvou včetně jejích příloh
č. 1 a č. 2.
4. Příjemce je povinen na své úvodní (nebo projektům, partnerům či výzkumu se věnující)
webové stránce uveřejnit banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města
Prahy uvedený v příloze č.3 této smlouvy a informaci o podpoře projektu z dotace
poskytnuté poskytovatelem dotace bezprostředně po uzavření této smlouvy, přičemž
v případě úspěšné realizace projektu a proplacení dotace se zavazuje, že informaci o
podpoře projektu dotací od poskytovatele dotace ponechá uveřejněnou na svých
webových stránkách minimálně 12 měsíců od proplacení dotace.
5. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy, veškeré originály účetních
dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s projektem po dobu 10 let počínaje
prvním dnem roku následujícího po roce, kdy mu byla uhrazena dotace dle čl. IV této
smlouvy.
6. Příjemce je povinen spolupracovat s poskytovatelem dotace nebo jím určeným subjektem
při vyhodnocování efektů a úspěšnosti projektu, např. účastí na dotazníkovém šetření
nebo evaluačním interview, poskytnutím informací o další spolupráci s výzkumnými
organizacemi, a to po dobu 5 let od proplacení dotace, přičemž poskytovatel dotace nebo
jím určený subjekt může uplatnit tento požadavek nejvýše jedenkrát ročně.
7. Příjemce podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že případná získaná dotace nebude
použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo zčásti z
jiných veřejných dotačních titulů.

IV.
Povinnosti poskytovatele dotace
1. Žádost o proplacení dotace musí být bez vad. Pokud budou nalezeny vady v žádosti o
proplacení dotace, bude tato žádost vrácena k odstranění vad. Až po odstranění vad je
možné dotaci proplatit. Doba, kdy je žádost o proplacení vrácena a vady odstraňovány, se
nezapočítává do lhůty pro proplacení dotace dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, tato lhůta
začne běžet od předložení žádosti o poskytnutí inovačního poskytovateli dotace voucheru
bez vad.
2. Poskytovatel dotace je povinen poukázat příjemci bankovním převodem dotaci - částku
uvedenou v článku II. odst. 1 této smlouvy, případně sníženou o částku odpovídající
aktivitě, která byla z projektu vypuštěna postupem dle čl. III. odst. 1 této smlouvy ve
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lhůtě nejpozději do 42 pracovních dnů ode dne předložení žádosti o proplacení dotace
poskytovateli dotace za podmínky úplnosti žádosti o proplacení dotace, jejího předložení
ve lhůtě stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a realizace projektu v souladu s právními
předpisy, touto smlouvou a jejími přílohami č. 1 a č. 2.

V.
Ukončení smlouvy a navrácení dotace
1. Příjemce je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů s výpovědní
lhůtou v trvání 7 pracovních dní ode dne doručení výpovědi poskytovateli dotace pouze
do doby podání žádosti o proplacení dotace.
2. Poskytovatel dotace je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou
v trvání 7 pracovních dní ode dne doručení výpovědi příjemci v případě, že příjemce
poruší jakoukoliv povinnost stanovenou právními předpisy v souvislosti s realizací
projektu, touto smlouvou včetně jejích příloh a dokumentů tam uvedených nebo se jeho
prohlášení uvedená v žádosti o poskytnutí voucheru či v žádosti o proplacení dotace či
v této smlouvě ukáží jako nepravdivá.
3. V případě, že příjemce poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu právními předpisy
v souvislosti s realizací projektu, touto smlouvou včetně jejích příloh a dokumentů tam
uvedených nebo se jeho prohlášení uvedená v žádosti o poskytnutí voucheru či v žádosti o
proplacení dotace či v této smlouvě ukáží jako nepravdivá poté, co došlo k proplacení
dotace poskytovatelem dotace, bude se jednat o porušení rozpočtové kázně dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a poskytovatel dotace mu v daňovém řízení uloží odvod a penále dle citovaného
zákona.

VI.
Sankce
1. Pokud poskytovatel dotace zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou
z povinností stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a projekt má formální a
věcné vady, vyzve poskytovatel dotace příjemce k nápravě ve lhůtě 10 pracovních dní
ode dne doručení výzvy příjemci. Poskytovatel dotace vyzve příjemce nejvýše dvakrát
a příjemce má vždy na každou jednotlivou výzvu k nápravě lhůtu na vypořádání 10
pracovních dní od doručení výzvy. Celkový souhrn lhůt pro první a druhou výzvu je
20 pracovních dní.
2. Pokud příjemce ani ve stanovené lhůtě k nápravě uvedené v předchozím odstavci,
nesplní uložené povinnosti, je poskytovatel dotace oprávněn jednostranně příjemci
snížit částku dotace uvedenou v čl. II odst. 1 této smlouvy před proplacením dotace,
a tím snížit částku dotace, za podmínek:
4/7

a. pokud předkládaný projekt obsahuje formální vady, může poskytovatel
snížit částku nejvíce o 20 % z částky dotace uvedené v čl. II odst.
smlouvy;
b. pokud předkládaný projekt obsahuje věcné vady, může poskytovatel
snížit částku nejvíce o 30 % z částky dotace uvedené v čl. II odst.
smlouvy.

dotace
1 této
dotace
1 této

Částky uvedené v bodech a. a b. se mohou sčítat až do výše 50 % částky dotace
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. Formálními vadami se rozumí zejména:
a. neúplné nebo chybné vyplnění dokumentů projektu,
b. nevyužití závazných vzorů dokumentu,
c. nesplnění formy a obsahu dokumentů projektu,
d. nepřesnosti v dokumentech projektu (zejména detaily platby neodpovídající
faktuře, např. variabilní, specifický, konstantní symbol, chybějící či nepřesná
data u dokumentů aj.),
e. neuveřejnění loga projektu na webové stránce.
4. Věcnými vadami se rozumí zejména:
a. rozdíl ceny realizace zakázky v rozmezí nejvýše 10 % její celkové ceny,
kdy nesmí být dotčena výše dotace;
b. špatná chronologie vzniku dokumentů (závazků/nároků);
c. neohlášení změny příjemce dotace;
d. nerespektování schválených aktivit projektu;
e. nesplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu, které příjemce uvedl
v žádosti o inovační voucher, čímž se zavázal k jejich dosažení.
5. Příjemce je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové částky poskytnuté
dotace (hodnoty voucheru), poruší-li opakovaně, po předchozím upozornění ze strany
poskytovatele, povinnosti vyplývající z předmětu této smlouvy uvedených v čl. III.
6. Ujednání smluvní pokuty se nijak nedotýká práva poskytovatele dotace žádat náhradu
škody vzniklé z porušení povinnosti.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně
očíslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto
dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
4. Příjemce:
a) souhlasí se zveřejněním a medializací údajů poskytovatelem dotace nebo jím určeným
subjektem, a to v rozsahu identifikačních údajů příjemce, údajů o projektu dle přílohy
č. 2 této smlouvy, dále celkových výdajů projektu, a výše dotace;
b) prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy
řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání dotace dle této smlouvy, tj.
zejména s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, bere na vědomí
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje
se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy,
včetně specifik projektu a požadavků vzešlých na základě veřejnosprávní kontroly
projektu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES), vedené poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách této smlouvy, předmětu této smlouvy, číselné označení této
smlouvy, datum jejího podpisu a plný text této smlouvy. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany také souhlasí s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na jiný subjekt.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (3) jsou určena pro
poskytovatele dotace a jedno (1) pro příjemce.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato
smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a
že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné
způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem
a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této Smlouvě odpovídají skutečnosti,
což vše níže stvrzují svými podpisy.
10. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými a současně budou
oddělitelná od ostatních ustanovení této smlouvy, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy.
V takovém případě se smluvní strany zavazují takové neplatné ustanovení smlouvy
nahradit ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu
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a účelu neplatného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu, po požádání kterékoliv
smluvní strany.
11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní budou řešit nejprve smírným jednáním. Nepovedou-li smírná jednání ke
zdárnému vyřešení sporu, bude spor vyřešen s konečnou platností věcně příslušným
soudem České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák.
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly na místní
příslušnosti soudu tak, že místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla
objednatele.
12. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy
schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. ………… ze dne ………….

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový
manuál“)
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí voucheru podaná příjemcem včetně jejích příloh.
Příloha č. 3 – Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy

V Praze dne: ……………………

V ………… dne: ………..

poskytovatel dotace

příjemce

Hlavní město Praha

(název společnosti)

……………………………………

……………………………………

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel odboru podnikatelských aktivit MHMP

……………………………………
jméno jednatele/zastupující osoby
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Příloha č. 3 – Banner projektu Inovační vouchery s logem Hlavního města Prahy
(Banner bude v elektronické formě ke stažení na webu www.iprpraha.cz/vouchery.)
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Příloha č. 7 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014

Vzor žádosti o proplacení dotace

Komu:
Hlavní město Praha
se sídlem:

Praha 1, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581, je plátce DPH

(„hlavní grant projektu“)

Žadatel:
společnost:

………………………….

jednající/zastoupená:

………………………….

zapsaná:

………………………….

se sídlem:

………………………….

IČO:

………………………….

bankovní spojení:

………………………….

číslo účtu:

………………………….

(„žadatel“)

Předmět žádosti:
V souladu s ustanovením čl. II. odst. 1. Smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru č……..
uzavřené dne __.__._____ mezi žadatelem a hlavním garantem projektu žadatel žádá o
proplacení dotace ve výši ………………………. korun českých. Částku uhraďte na výše
uvedený bankovní účet žadatele.

Povinné přílohy žádosti:
1. Kopie faktury - daňového dokladu vystaveného poskytovatelem znalostí.

2. Kopie výpisu z účtu, event. pokladního dokladu prokazujícího řádné zaplacení
faktury-daňového dokladu poskytovateli znalostí (v případě elektronického výpisu
z účtu je nutné podepsat tento výpis žadatelem).
3. Předávací protokol mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí, který potvrzuje, že
zakázka byla realizována řádně a bez vad a nedodělků dle zadání a žadatel přebírá
výsledky zakázky (vzor viz níže).
4. Vyplněný dotazník týkající se průběhu realizace zakázky, který se použije k
vyhodnocení zakázky.

V Praze dne ……..
Žadatel

……………………………………………………….
podpis statutárního zástupce žadatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (vzor)

Níže uvedené strany stvrzují, že na základě smlouvy o dílo ze dne ………….. byl v plném
rozsahu naplněn její předmět:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Výsledky a závěry byly předány a plně odpovídají zadání objednatele.

Zhotovitel:

Objednatel:

Místo: ………………………..

Datum: ………………………….

Za zhotovitele předal:

Za objednatele převzal:

Jméno: ……………………………..

Jméno:

……………………………..

Podpis: ……………………………..

Podpis: ……………………………..

Dotazník týkající se průběhu realizace zakázky – žadatel (vzor)
1) Firma – příjemce voucheru
Název:
IČO:

2) Poskytovatel znalostí
Název:
IČO:

3) Spolupráce
Předmět:

Doba realizace spolupráce (od-do):

Hodnota zakázky (Kč bez DPH):

Výstup (stručný popis konkrétního výstupu spolupráce):

Využití výstupu/výsledku spolupráce a jeho konkrétní přínos pro vaši firmu (stručný popis):

Zhodnocení spolupráce – zástupce společnosti (příjemce voucheru)

Jak jste byli spokojeni se službami poskytovatele znalostí (na škále 1-10, kdy 10 znamená
maximální spokojenost)?
-

S úrovní komunikace v rámci přípravy a v průběhu realizace předmětu spolupráce?

-

S rychlostí přípravy a realizace společného projektu?

-

S kvalitou realizace výstupu (předmětu spolupráce)?

Tipy a doporučení ke zlepšení (jak ze strany poskytovatele znalosti, tak případně z vaší strany,
či ze strany hlavního města Prahy)

Plánujete pokračovat ve spolupráci s
podpořeného inovačním voucherem?

poskytovatelem znalostí i po ukončení projektu

Pokud ano, jaký je zvažovaný objem další spolupráce (finanční, termínový)?

Jaké další formy podpory inovací pražských firem by podle Vás mohlo hlavní město Praha
připravit a realizovat? (prosíme o stručný popis)

O jaké služby ze strany poskytovatelů znalostí by Vaše firma do budoucna měla zájem?

Jak v praxi využijete výstupy z projektu?

Připojte fotodokumentaci projektu.

V

dne

.

. 201_

…………………………………
podpis zástupce žadatele

Dotazník týkající se průběhu realizace zakázky - poskytovatel znalostí
(vzor)
1) Poskytovatel znalostí
Název instituce:
IČO:

2) Firma – příjemce voucheru
Název:
IČO:

3) Spolupráce
Předmět spolupráce:

Doba realizace zakázky (od-do):
Hodnota zakázky (Kč bez DPH):
Hodnota zakázky (Kč včetně DPH)
Výstup (stručný popis konkrétního výstupu spolupráce):

Zhodnocení spolupráce – zástupce poskytovatele znalostí
Jak probíhala komunikace a spolupráce s žadatelem (příjemcem voucheru) v rámci přípravy a
po dobu realizace této hodnocené zakázky (projektu) - na škále 1-10, kdy 10 je nejlepší možné
hodnocení?

Tipy a doporučení ke zlepšení (jak ze strany příjemce voucheru, tak případně z vaší strany):

Plánujete pokračovat ve spolupráci s žadatelem (příjemcem voucheru) i po ukončení projektu
podpořeného inovačním voucherem?
Pokud ano, jaký je zvažovaný předmět a objem další spolupráce (finanční, termínový)?

Spolupracovalo vaše pracoviště (myšlena nejnižší relevantní organizační úroveň, tj. oddělení,
katedra, tým apod.), které se zapojilo do tohoto projektu, s nějakým podnikatelským
subjektem již v minulosti? (Ano/Ne)

V

dne

.

. 201_

…………………………………
zástupce instituce

…………………………………
(titul, jméno, příjmení, titul)

Příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014
Číslo smlouvy: [……………]

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE PŘI
REALIZACI PROJEKTU „INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE
– VÝZVA 2014“
uzavřená dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
zastoupené: Evou Vorlíčkovou, radní pro oblast majetku a podpory podnikání
IČ0: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
27-0005157998/6000
(dále jen „HMP“)
a
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
se sídlem Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zastoupený: Tomášem Ctiborem, pověřeným řízením
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: PPF banka a.s.; Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
č. účtu: 2015340111/6000
(dále jen „IPR Praha“)
HMP a IPR Praha společně označovány dále též jako „Smluvní strany“ uzavírají níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.
I. Preambule
Tato smlouva je uzavřena s ohledem na to, že:
a) HMP má zájem zabezpečit uskutečnění projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva
2014“ (dále jen „Projekt“) a je připraveno financovat realizaci Projektu ze svého rozpočtu;
b) IPR Praha má zájem podílet se na realizaci Projektu, přičemž je subjektem, který naplňuje
podmínky § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů („zákon“), neboť je příspěvkovou organizací zřízenou HMP
vykonávající podstatnou část své činnosti ve prospěch HMP;

c) Odbor podnikatelských aktivit Magistrátu hl. m. Prahy koordinuje procesy v rámci podpory
podnikání a inovací v rámci organizací, jejichž zřizovatelem či vlastníkem je hlavního město
Praha. Odbor podnikatelských aktivit Magistrátu hl. m. Prahy koordinuje a zajišťuje projekt
Inovační vouchery 2014;
d) IPR Praha splňuje odborné předpoklady potřebné pro naplnění předmětu smlouvy a podle
zřizovací listiny může předmět smlouvy v rámci své doplňkové činnosti vykonávat;
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je spolupráce při realizaci projektu „Inovační vouchery v Praze – výzva
2014“. IPR Praha v projektu zajistí tyto činnosti ve vazbě na schéma projektu:
1. Rámcová smlouva o spolupráci mezi hlavním garantem a poskytovateli znalostí.
• oslovení potenciálních poskytovatelů znalostí s nabídkou spolupráce na tomto
projektu
• příprava uzavření Rámcové smlouvy o participaci na projektu
2. Poptávka - nabídka poskytnutí znalostí (příloha žádosti o poskytnutí inovačního
voucheru)
• příjem nabídkových listů poskytovatelů znalostí
• zajištění zveřejnění seznamu spolupracujících poskytovatelů znalostí a jejich
nabídkových listů na webovém portálu projektu
3. Zřízení a provozování webového portálu
4. Žádost o poskytnutí inovačního voucheru
• zajištění webového rozhraní pro příjem online žádostí o inovační voucher
• přijetí online žádostí + formální kontrola dle Zásad pro udělování inovačních
voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“) dále jen „Zásad Projektu“ a
předání HMP
• věcná kontrola žádostí dle Zásad Projektu ve spolupráci s Technologickým
centrem Akademie věd České republiky (dále jen TC AV) – části popis
spolupráce, evaluační část, nabídka poskytnutí znalostí a předání této kontroly
HMP na vyhodnocení minimálně 14 dní před losováním
5. Losování
• kompletní zajištění losování (vč. notáře)
• vytvoření dokumentace z losování a tisku do Rady HMP
6. Kontrolní činnost a vyhodnocení
• sběr a třídění dat pro vyhodnocení projektu a průběžné předávání HMP
Vedle výše uvedených činností IPR zajišťuje:
• zajišťuje publicitu a marketing projektu, včetně informací o projektu na
webových stránkách
• informační semináře pro poskytovatele znalostí a žadatele
• činnost odborné komise pro hodnocení žádostí
• zajišťuje smlouvu s TC AV
• zajištění věcné kontroly skrze TC AV

III. Součinnost smluvních stran
1. IPR Praha bude při realizaci smlouvy spolupracovat s Odborem podnikatelských aktivit
Magistrátu hl. m. Prahy, který koordinuje projekt a bude v projektu zastupovat hlavní
město Prahu jako poskytovatele dotace.
2. Kontaktní osobou na straně HMP pro účely této smlouvy bude:
Vedoucí oddělení podpory podnikání a inovací, Odbor podnikatelských aktivit
Magistrátu hl. m. Prahy, Nám. Franze Kafky 16/1, 110 01 Praha 1
3. Kontaktní osobou na straně IPR Praha pro účely této smlouvy bude:
Vedoucí Kanceláře výzkumu, vývoje a inovací, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
IV. Úhrada nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy
1. Smluvní strany sjednávají, že IPR Praha obdrží jednorázovou platbu na krytí nákladů
spojených s plněním předmětu smlouvy ve výši 272 000 Kč bez DPH, a to v souladu
s přílohou č. 1 usnesení RHMP č. … ze dne ….
2. Do dvou měsíců od podpisu smlouvy IPR Praha vystaví fakturu se splatností 60 dnů.

V. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu, tj. od jejího podpisu oběma smluvními
stranami do řádného ukončení projektu s předpokládaným termínem září 2015.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES), vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách této smlouvy, předmětu této smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum
jejího podpisu a plný text této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro HMP a dvě pro
IPR Praha.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ……………………………
Hlavní město Praha

………………………………
Eva Vorlíčková
radní pro oblast majetku a podpory podnikání

V Praze dne ………………………………
IPR Praha

…………………………………
Tomáš Ctibor
pověřený řízením

Příloha č. 9 k usnesení Rady HMP č. 1824 ze dne 29. 7. 2014
Komise Rady hl. m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o inovační vouchery v roce
2014
1. Předseda komise
Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – předseda představenstva AMSP ČR
2. Členové komise
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. – prorektor pro vědeckou a výzkumnou
činnost, České vysoké učení technické v Praze
Doc. Ing. Pavel Švejda – generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR
RNDr. Jan Hrušák, CSc. – konzultant Akademické rady AV ČR
Ing. Ladislav Macka - předseda představenstva a generální ředitel,
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ladislav Dvořák – manažer strategických projektů, Česká spořitelna a.s.
Ing. Roman Šiser – ředitel, Česká inovace o.p.s.
Ing. Daniela Váchová – vedoucí oddělení rozvoje podnikání, Technologické
centrum AV ČR
3. Tajemník komise
Ing. Jakub Pechlát

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy se předkládá prováděcí právní dokumentace projektu „Inovační vouchery
v Praze – Výzva 2014“, který je pokračováním úspěšné pilotní výzvy 2013. Prostřednictvím
tzv. inovačních voucherů je poskytována jednorázová podpora pražským malým a středním
podnikům, které mají zájem inovovat své produkty, procesy či služby na základě nákupu
služeb výzkumu a vývoje od pražských poskytovatelů znalostí. Jde o nástroj podporující
spolupráci podnikatelů a institucí s kapacitami výzkumu a vývoje na menších společných
projektech. Projekt motivuje podnikatele k uskutečnění kontaktu s poskytovateli znalostí.
Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce komerční (podnikatelské) sféry
s poskytovateli znalostí, získání přehledu jejich nabídky služeb a stimulace inovačních aktivit
malých a středních podniků.
Hlavní výhodou implementace voucherů pro podnikatele je snížení administrativní náročnosti
na straně žadatele ve srovnání s přímým čerpáním evropských fondů na individuální projekty.
Žádost o voucher o rozsahu několika stran se proto podává výhradně elektronicky
prostřednictvím webového rozhraní.
Součástí žádosti je dohoda žadatele s konkrétním poskytovatelem znalostí na formě vzájemné
spolupráce, včetně jejího věcného obsahu. S potenciálními poskytovateli znalostí uzavře
město Rámcovou smlouvu o jejich participaci na projektu inovačních voucherů, kdy
nezbytnou podmínkou takové účasti je strukturovaná nabídka služeb, spolu s údaji o kontaktní
osobě, na kterou se mohou zájemci o nabízené služby, resp. žadatelé o inovační vouchery
obrátit.
Vouchery je možné použít na nákup předem určených typů služeb za účelem uskutečnění
produktové a procesní inovace.
Výše inovačního voucheru se stejně jako v roce 2013 pohybuje v rozmezí 75 000 až 200 000
Kč (bez DPH) na projekt, přičemž žadatel musí zaplatit minimálně 30 % ceny projektu z
vlastních zdrojů. Uvedená výše veřejné podpory spadá do tzv. režimu „de minimis“, tj.
podpory, u které se má za to, že nenarušuje hospodářskou soutěž. Jeden subjekt může takto
získat v průběhu 3 let celkovou podporu maximálně 200 tisíc EUR.
V rámci pilotní výzvy 2013 bylo na inovační vouchery z prostředků HMP alokováno 10 mil.
Kč, přičemž bylo podpořeno celkem 58 projektů z celkového počtu 146 přijatých žádostí.
Z důvodu mimořádného úspěchu pilotní výzvy roku 2013, dostatečné poptávky ze strany
firem a zájmu města na aktivním překlenutí období do spuštění Operačního programu Praha –
pól růstu ČR, z něhož bude možné podobné projekty dále financovat s využitím evropských
fondů, se navrhuje navýšit alokaci na 13 mil. Kč, tj. o 30 %.
Jednotlivý voucher se proplácí zpětně, stejně jako evropské dotace, a vyžaduje tedy
předfinancování ze strany žadatele.
Hlavním garantem projektu bude Odbor podnikatelských aktivit MHMP jako poskytovatel
dotace, odbornou spolupráci zajistí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v rámci své
doplňkové činnosti.

Na základě zkušeností z průběhu pilotní výzvy projektu 2013 došlo k úpravám projektu v
následujících bodech:
-

Žadatelem/příjemcem inovačního voucheru mohou být pouze malé a střední podniky
(dle terminologie Nařízení Komise ES č. 800/2008) se sídlem v Praze (v první výzvě
nebylo takové omezení).

-

Zvyšuje se spolufinancování žadatelem z 25 % na 30 %.

-

Žadatelé, kteří se již v minulosti stali příjemci inovačního voucheru, mohou
opakovaně žádat, avšak na spolupráci s jiným poskytovatelem znalostí.

-

Žadatel nemá právní formu akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií
na majitele (včetně zanedbatelného podílu těchto akcií, tzv. anonymní akcie).

-

Odvětvové omezení žadatelů rozšířeno na činnosti erotického charakteru a činnosti
související s provozováním loterií a jiných podobných her.

-

Dílčí úpravy způsobilých a nezpůsobilých aktivit/výdajů.

-

Dílčí úpravy návodných hodnotících otázek pro formální a věcnou kontrolu.

Obsah dokumentace předkládané Radě hl. m. Prahy
1) Koncept projektu „Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014“
-

Obsahuje dílčí hodnocení pilotní výzvy 2013 a popis projektu pro rok 2014.

2) Zásady pro udělování inovačních voucherů pro rok 2014 („Projektový manuál“)
-

Základní dokument obsahující pravidla pro poskytování voucherů určený
účastníkům projektu.

3) Rámcová smlouva o participaci na projektu „Inovační vouchery“
-

Smlouva mezi hlavním městem Prahou a poskytovateli znalostí o zajištění
informací a spolupráce v rámci projektu.

4) Vzorový nabídkový list
-

Nabídka služeb poskytovatelů znalostí participujících na projektu.

5) Žádost o poskytnutí voucheru
-

Vzor elektronické žádosti včetně dokumentu „Nabídka poskytnutí znalosti“.

6) Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru
-

Smlouva mezi hlavním městem Prahou jako poskytovatelem dotace a příjemcem o
poskytnutí finančních prostředků.

7) Žádost o proplacení dotace
-

Vzorová žádost včetně příloh (vzorů prohlášení) k zajištění proplacení dotace po
realizaci zakázky.

8) Smlouva o spolupráci na realizaci projektu mezi hl. m. Prahou a Institutem
plánování hl. m. Prahy
-

Smlouva uzavřená na základě rozhodnutí o zadání „in-house“ veřejné zakázky.

9) Seznam členů Komise Rady hl. m. Prahy pro odborné hodnocení žádostí o
inovační vouchery

