Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019
Ústecký kraj dnem 20. 12. 2018 vyhlásil program Inovační vouchery Ústeckého kraje. Ucházet o dotaci
se mohou firmy nebo podnikající fyzické osoby (se zaměstnanci) z Ústeckého kraje. Cílem programu je
pomoci soukromému sektoru navázat spolupráci s výzkumnými organizacemi a tím přispět ke zvýšení
přidané hodnoty v regionální ekonomice.
Harmonogram programu
Předkládání žádostí o dotaci bude možné od 20. 1. 2019. Žádosti musejí být podány nejpozději do
28. 2. 2019. Podpořené projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2020, závěrečná zpráva musí
být předložena nejpozději do 28. 2. 2020.
Předkládání žádostí
Žádost se vyplňuje on-line na stránkách www.icuk.cz, záložka „Finance / Inovační vouchery“
(http://icuk.cz/inovacni-vouchery). Po vyplnění a finalizaci se žádost vytiskne, podepíše a spolu
s přílohami odevzdává na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Žádost musí být podatelně předána osobně, doporučeně poštou nebo datovou schránkou.
Adresa příjemce na obálce:

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost musí být doručena nejpozději do 28. 2. 2019 do 14.00 hodin. Všechny žádosti doručené po
tomto termínu budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Rozhoduje razítko podatelny. Závazná je tištěná
verze žádosti.
Realizace projektu
S úspěšnými žadateli je sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Následně firma zrealizuje svůj projekt
a Ústeckému kraji předloží závěrečnou zprávu. Na jejím základě je dotace proplacena. Při realizaci
projektu se postupuje podle Zásad programu uveřejněných na icuk.cz/inovacni-vouchery.
Jaké doklady jsou třeba
Přílohy k žádosti o dotaci:
-

Nabídka služeb od výzkumné organizace (prostá kopie)
Čestné prohlášení žadatele o podporu (originál)
Čestné prohlášení o čerpání de minimis (originál)
Formulář přehledu projektů podpořených Ústeckým krajem

Přílohy k podpisu smlouvy o dotaci:
-

Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)

Přílohy k závěrečné zprávě:
-

Smlouva s poskytovatelem znalostí (smlouva o dílo, objednávka) (prostá kopie)
Faktura od poskytovatele znalostí (prostá kopie)
Protokol o předání a převzetí díla (prostá kopie)
Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách
(kopie výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad) (prostá kopie)
Jednoduchá fotodokumentace projektu (před i po), je-li to účelné

Další informace
Podrobné podmínky programu, vzory příloh žádosti a další související dokumenty jsou zveřejněny na
icuk.cz/inovacni-vouchery.
Publicita
Příjemce musí dodržet pravidla publicity projektu v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace
(označení výstupů projektu "sponzorským vzkazem" atd.).
Kontaktní osoby:
Mgr. Miroslav Cingl, S3 manažer (ICUK), tel: 607 507 541, e-mail: cingl@rra.cz
Ing. Jan Kadraba, Ústecký kraj, tel.: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

Odkaz pro vyplnění elektronické žádosti bude zveřejněn na icuk.cz/inovacni-vouchery dne 20. 1.
2019.

Přílohy výzvy:


Zásady programu



Formulář žádosti (POUZE VZOR – pro podání žádosti slouží elektronická žádost)



Nabídka služeb od výzkumné organizace (vzor)



Čestné prohlášení žadatele o podporu



Čestné prohlášení o čerpání de minimis



Formulář přehledu projektů podpořených Ústeckým krajem



Vzor smlouvy o poskytnutí dotace



Vzor nabídky poskytnutí znalostí (vzor)



Formulář závěrečné zprávy



Logomanuál – odkaz na web ÚK

