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Inovační centrum Olomouckého kraje, 
zájmové sdružení právnických osob 

 
 

pro rok 2022 vyhlašuje program podpory inovací formou vydání a udělení tzv. R&D Voucherů 

R&D vouchery 
(dále také jen „Program“ a voucher(y)“. 
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1. Základní informace 
 
Poskytovatel: Inovační centrum Olomouckého kraje 
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob 
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc 
IČO: 72555149 
E-mail pro příjem žádostí: lajtochova@inovaceok.cz 
Kontaktní osoba Poskytovatele: Martin Ohlídal, +420 725 468 700 
 
(dále také „Poskytovatel“, nebo též „ICOK“) 
 
 
Typ řízení: průběžné, otevřené 
 
Doba trvání: 7. 6. 2022 – 20. 11. 2022 
 
Termín 20.11.2022 je konečným termínem pro proplacení uznatelných výdajů. Realizace projektu v této 
lhůtě bude společně s harmonogramem definována v žádosti, přičemž porušení stanoveného 
harmonogramu může mít za následek neproplacení výdajů ze strany Poskytovatele. 
 
Celková alokace programu: 500 000 Kč  
 
Hodnota jednoho voucheru: od 50 000 do 100 000 Kč. Výše pokrytí celkových nákladů na projekt není 
direktivně dána a bude součástí rozhodnutí komise o schválení či neschválení žádosti. Podpora bude 
poskytnuta v režimu nezakládajícím veřejnou podporu dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, v 
platném a účinném znění (dále také jen „Nařízení de minimis“), a to formou dotace poskytnuté následně 
(ex post).  
 
Poskytovatel není plátcem DPH, každý náklad bude pro účely jeho vypořádání brán v potaz včetně DPH. 
Nesjednají-li dotčené subjekty jinak o poskytnuté finanční podpoře se účtuje jako o daru, případnou 
daňovou povinnost v souvislosti s poskytnutým darem nese vybraný žadatel (příjemce podpory).   
 
R&D vouchery se rozumí finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů 
s vědeckovýzkumnými organizacemi (dále také „výzkumné organizace“). Spoluprací se rozumí nákup 
služeb dodávaných výzkumnou organizací podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvyšovat 
inovační potenciál tohoto podnikatelského subjektu. 
 
Podporována je spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či 
obdobná forma) dané výzkumné organizace (vysoké školy, výzkumné instituce, a.j.) na definovaném 
typu služby realizovaném tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu. 
Podnikatelským subjektem se rozumí subjekt naplňující znaky malého či středního podniku (MSP) podle 
definice obsažené v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné  
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s vnitřním trhem, v platném a účinném znění (dále také jen „GBER“) zde: EUR-Lex - 32014R0651 - EN - 
EUR-Lex (europa.eu). 
 
Primárním podpořeným cílem spolupráce s výzkumnou organizací je posílení konkurenceschopnosti 
podnikatelského subjektu na stávajících trzích, rozšíření stávajících trhů, či vstup na nové trhy, a to 
prostřednictvím přenosu poznatků výzkumu a vývoje, které nejsou firmám běžně či rutinně dostupné.  
Ke zvýšení konkurenceschopnosti má dojít zejména prostřednictvím inovace jejich produktu, procesu 
nebo služby. Sekundárním cílem Programu je nastartovat a podporovat hlubší spolupráci výzkumných 
organizací a podniků Olomouckého kraje, financování z operačních programů a dalších zdrojů.  
 
Podpořená aktivita musí mít pozitivní dopad na oblast inovací v Olomouckém kraji. 
 
Voucher nebude poskytnut podnikům, jejichž financování je vyloučeno z podpory de minimis dle Nařízení 
de minimis. 
 
Výzkumné organizace s nimiž je možno spolupracovat:  
 
Status výzkumné organizace lze doložit zejména zápisem na seznam výzkumných organizací, který vede 
jako veřejný rejstřík dle §33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací, v platném a účinném znění, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně jiným 
vhodným způsobem. Sídlo výzkumné organizace musí být v Olomouckém kraji. 

2. Vymezení způsobilých výdajů 
 
Způsobilými výdaji jsou: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, 
diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových 
systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, 
hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo 
zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, 
služeb, metod, parametrů, apod. 
 
Typ služeb, které není možné s podporou R&D voucheru nakoupit od výzkumné organizace: všechny 
ostatní, především ty, které jsou běžně komerčně dostupné na relevantním trhu a nevykazují prvky 
výzkumné a vývojové excelence, výlučnosti či exkluzivity dostupnou pouze u výzkumné organizace. 
 

3. Podmínky přijatelnosti žadatele 
 

• Musí se jednat o malý či střední podnik (MSP) podle definice GBER (EUR-Lex - 32014R0651 - EN 
- EUR-Lex (europa.eu). 

• Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. 1 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném a účinném znění. 

• Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky. Místo podnikání či provozovna musí 
být umístěny v Olomouckém kraji. 
  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/ces
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/ces
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/ces
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/ces


                                                                                                                                               
 
 

 
Stránka | 4 

 
 
 

• Nesmí být v likvidaci ani úpadku, na jeho majetek nesmí být soudem vyhlášen konkurs, musí mít 
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. 

• Nesmí být pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho 
předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. 

• Nesmí mít žádné nedoplatky vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Evropské unie a nesmí překročit limit podpory de minimis, a to ani v minulosti and při 
realizaci projektu podpořeného dle tohoto Programu.  

• Žádný z jeho zástupců (statutární zástupce, zaměstnanec) nesmí být zároveň zaměstnancem 
dané spolupracující výzkumné organizace v takovém postavení, ve kterém by mohl ovlivnit 
podmínky poskytované služby.  

• Nesmí mít právní formu akciové společnosti s jakýmkoliv podílem listinných akcií na majitele (t.j. 
není přípustný ani zanedbatelný podíl takových akcií).  

• Musí mít dostatečnou rezervu pro čerpání podpory de minimis s ohledem na v minulosti 
čerpanou a aktuálně přislíbenou podporu de minimis tak, aby udělením podpory z tohoto 
Programu nebyl překročen celkový limit podpory de minimis 200.000,- EUR za tři po sobě jdoucí 
jednoletá účetní období pro všechny subjekty, se kterými žadatel tvoří „jeden podnik“ ve smyslu 
čl. 3 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 Nařízení de minimis. 

• Musí prokázat výše uvedené skutečnosti formou čestného prohlášení, které je nedílnou součástí 
Žádosti o R&D voucher.  
 

4. Hodnotící kritéria  
 
Vhodnost z hlediska cíle akce vymezeného výše, kompletnost a věcnou správnost žádosti posoudí 
komise Poskytovatele (tvořená zaměstnanci ICOK a vybranými členy správní rady – dále také jen 
„komise“). Podkladem posouzení bude „hodnotící formulář“ a posuzována bude, včetně výše uvedených 
základních parametrů, zejména vazba popisu projektu (formulář „Žádost o R&D voucher“) na hodnotící 
kritéria.  
 
Hodnocení bude jednokolové s možností (do 14 dnů) opravit případné vady v žádosti na výzvu 
Poskytovatele.  
 
Řízení bude vedeno písemně a neformálně se zajištěním dostatečné míry transparentnosti, rovného 
přístupu/nestrannosti a akontability. 
 
 

5. Časová osa procesu podání a posouzení žádosti 
 
1/definice potřeby z pohledu žadatele (provádí žadatel interně); 
2/vyhledání výzkumné organizace (žadatel + případná asistence ICOK); 
3/ poptávka u výzkumné organizace na konkrétní aktivitu (žadatel);  
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4/ nabídka služeb (výzkumná organizace – formulář Cenová nabídka výzkumné organizace pro projekt 
„R&D vouchery“); 
5/ podání žádosti o R&D voucher (podává žadatel na formuláři „Žádost o R&D voucher“) - součástí je 
nabídka služeb včetně nacenění (viz bod 4); 
6/ posouzení a navazující schválení či neschválení žádosti komisí; 
7/ v případě schválení dle bodu 6/ výše, započne spolupráce vybraného žadatele s výzkumnou organizací; 
8/ v případě schválení dle bodu 6/ výše - úspěšné ukončení spolupráce vybraného žadatele s výzkumnou 
organizací; 
9/ v případě schválení dle bodu 6/ výše - podání žádosti o proplacení nákladů – formulář Žádost o 
proplacení R&D voucheru (vybraný žadatel); 
10/ v případě schválení dle bodu 6/ výše - proplacení nákladů (ICOK). 
 

6. Závěrečná ustanovení 
 
Na podporu dle tohoto Programu není právní nárok. Poskytování příspěvku dle tohoto Programu je 
omezeno omezením na jednoho žadatele, celkovou alokací Programu a limity dle Nařízení de minimis. 
Neposkytnutí příspěvku se nepovažuje za škodu způsobenou žadateli. Participací v tomto Programu 
žadatel vyjadřuje souhlas s jeho podmínkami. Na postup Poskytovatele dle tohoto Programu se 
nevztahuje správní řád ani legislativa upravující nakládání s prostředky státního rozpočtu ani rozpočtů 
územních samosprávních celků (rozpočtová pravidla). 
 
Součástí implementace Programu je zpracování osobních údajů týkajících se osob na straně žadatele a 
spolupracující výzkumné organizace. Zpracování osobních údajů není podmíněno souhlasem žadatele 
ani spolupracující výzkumné organizace. 
 
 


