Žádost o R&D voucher
V rámci programu podpory inovací formou vydání a udělení tzv. R&D Voucherů (výzva na rok 2022)
(dále také jen „Program“ a voucher(y)“.

Poskytovatel
Název: Inovační centrum Olomouckého kraje
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Janem Šafaříkem, MBA, předsedou správní rady
IČO: 72555149
(dále také „Poskytovatel“, nebo též „ICOK“)

Žadatel
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
Kontaktní osoba:

Výzkumná organizace
Název:
Sídlo:
Zastoupena:
IČO:
Kontaktní osoba:

Realizace projektu
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:
Celkové předpokládané náklady projektu:
(Dle Cenové nabídky výzkumné organizace pro projekt R&D voucher)
Požadovaná částka projektu (voucheru):
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Popis projektu
(Stručně popište Projekt a jeho záměr)

Dále odpovězte na níže uvedené otázky:
1. Jakou kvalitativní změnu (produktu, procesu či služby) v důsledku realizace projektu očekáváte?

2. Jaká je vazba na vlajkový projekt „Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu“ Strategie
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2021–2027) a na Krajskou přílohu
Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj?

3. Popište, proč nelze projekt realizovat komerčním způsobem mimo spolupráci s výzkumnou
organizací?

4. Jaké další efekty přinese realizace projektu mimo Žadatele? Do jaké míry projekt podporuje
inovace na území Olomouckého kraje?

Přílohy:
1. Čestné prohlášení žadatele
2. Cenová nabídka výzkumné organizace pro projekt R&D voucher
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Příloha č. 1 Čestné prohlášení žadatele o R&D voucher
(V rámci programu podpory inovací formou vydání a udělení tzv. R&D Voucherů (výzva na rok 2022))

Čestně prohlašuji, že Žadatel:

1. je malý či střední podnik (MSP) podle definice GBER (EUR-Lex - 32014R0651 - EN - EUR-Lex
(europa.eu).
2. je 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.
3. je oprávněn k podnikání na území České republiky. Místo podnikání či provozovna je umístěna
v Olomouckém kraji.
4. není 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.
5. Není pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem
podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.
6. nemá 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.
7. žádný z jeho zástupců (statutární zástupce, zaměstnanec) není zároveň zaměstnancem dané
spolupracující výzkumné organizace v takovém postavení, ve kterém by mohl ovlivnit podmínky
poskytované služby.
8. nemá právní formu akciové společnosti s jakýmkoliv podílem listinných akcií na majitele (t.j. není
přípustný ani zanedbatelný podíl takových akcií).
9. má 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.

V ……………….. dne ……………………….

………………………………………………………………………..
Podpis statutárního zástupce / oprávněné osoby
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Příloha č. 2 Cenová nabídka výzkumné organizace pro projekt R&D voucher
(V rámci programu podpory inovací formou vydání a udělení tzv. R&D Voucherů (výzva na rok 2022))

Objednatel
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
Kontaktní osoba:

Dodavatel (výzkumná organizace)
Název:
Sídlo:
Zastoupena:
IČO:
Fakulta/katedra/pracoviště:
Kontaktní osoba:

Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:
Celkové náklady projektu:
Popis spolupráce:
(Jaké technologie budou využity, jaký bude výstup aj.)
Rozpočet:
(Cena za MJ, počet MJ, celkové náklady.)
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