DOTAČNÍ
PROGRAM
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
Podmínky
dotačního
programu KRAJE
Číselné označení dotačního
programu

21RRD13

Slovní označení dotačního
programu

Kreativní vouchery

Dotační program schválen

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14.9.2020

Lhůta pro podávání žádostí o
dotaci v aplikaci DOTIS

od 01.12.2020 (8:00 hod.) do 20.01.2021 (14:00 hod.)

Lhůta pro podání žádosti o dotaci
z datové schránky žadatele o
dotaci či její podepsané listinné
podoby

do 27.01.2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o
dotaci

nejpozději do 31.05.2021

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na
podporu stanoveného účelu

1 000 000 Kč*

* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového opatření, vratek
nepoužitých částí dotací, odmítnutých nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále,
přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních programů nebo přesunu peněžních prostředků z kladného výsledku hospodaření za
předchozí rozpočtový rok,
b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu peněžních prostředků
do jiného dotačního programu.

Zaměření dotačního programu
Odkaz na Program rozvoje KHK

Účel, na který může být dotace
poskytnuta

1.2.1 Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace
Nákup kreativní služby některé z těchto podporovaných oblastí:
1) Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design
2) Design Thinking
3) Kulturní dědictví
4) Fotografie /Film, video /Hudba, zvuk
5) Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové strategie
6) Informační a komunikační technologie
7) Práce s texty včetně vydavatelství
8) Řemesla

Definice jednotlivých oblastí:
https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/kreativni-vouchery
Důvody peněžní podpory
stanoveného účelu

Zvýšení kvality nabídky malých a středních podniků a fyzických a právnických
osob podnikajících, zejména jejich produktů a služeb, díky čemuž budou schopny
upevnit svou pozici na trhu.

Doba realizace projektů
01. 01. 2021 - 30. 4. 2022

Definice kreativního voucheru
Kreativní voucher je finanční podpora poskytnutá Královehradeckým krajem na posílení spolupráce způsobilých žadatelů s
kreativci.

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
• mikropodnik, malý a střední podnik [vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o
definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se
v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách] se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována
„Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.

Okruh nezpůsobilých žadatelů o dotaci
Fyzická a právnická osoba,
• která je v úpadku podle zákona 182/2006 Sb.
• která má v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky,
• která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
• která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti,
pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované podpory,
• která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po lhůtě splatnosti,
• která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
• bytová družstva
• právnická či fyzická osoba, která je zapojená v projektu Kreativní vouchery jako poskytovatel služby
• firma realizující čistě obchodní činnost (přeprodej předmětného produktu)
• osoba provádějící ekonomickou činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, výroby nebo distribuce
tabákových výrobků, tvrdého alkoholu (s výjimkou tradičních regionálních produktů), omamných a psychotropních látek nebo
pornografie

Uznatelné výdaje projektu
Výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu:
• nákup kreativních služeb od poskytovatele kreativních služeb uvedeného v seznamu na webových stránkách:
https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu
• pořízení nehmotného investičního majetku

Neuznatelné výdaje
• osobní výdaje
• výdaje, jejichž vynaložení nesouvisí s realizací projektu
• výdaje na zpracování a administraci žádosti o dotaci
• leasingové splátky, úroky z úvěrů, penále, odpisy
• daň z přidané hodnoty, jejíž odpočet může příjemce dotace uplatnit (i zpětně)
• výdaje na úhradu ztrát ze směnných kurzů
• výdaje na standardizované a běžně dotupné služby, např.: jazykové překlady, tlumočení, jazykové korektury, nákup
uměleckých děl, nákup fotografií z fotobanky, nákup inzertního prostoru, cestovné, stravné, apod.

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Typ dotace

investiční / neivestiční

Rozmezí dotace

50 000 - 100 000 Kč
v případě, že je sídlo nebo provozovna
žadatele na území hospodářsky slabého
regionu vymezeného v příloze, je
možné žádat o dotaci v max. výši 90 %

Maximální procentuální podíl
dotace na uznatelných výdajích
projektu

80%

Veřejná podpora

Poskytnutí je posuzováno dle platných pravidel Evropské unie o poskytnutí
veřejné podpory. Finanční prostředky mohou být poskytnuty jako podpora de
minimis dle Nařízení komise (EU) 1407/2013. Podpora de minimis je omezena na
limit 200 000 EUR pro jeden podnik a propojené podniky v tříletém období
(současné a dvě předchozí účetní období, které příjemce používá pro daňové
účely, tj. kalendářní nebo hospodářský rok). Podpora de minimis se považuje za
poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci
a účinnosti. Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz
Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí dotace na přípravu projektu.

Způsob čerpání dotace

Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí podmínkami, které
budou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje (dále jen "smlouva"). Peněžní prostředky (účelově
vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce dotace (dále jen "příjemce")
po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Hodnocení žádosti o dotaci
Formální náležitosti žádosti o dotaci - správnost uvedených údajů.
Formální chyby lze odstranit do pěti kalendářních dnů na základě výzvy administrátora dotačního programu. V případě
nedoložení správných údajů na výzvu v daném termínu, bude žádost o dotaci vyřazena z dalšího procesu hodnocení.
Náležitosti žádosti o dotaci pro přijatelnost do dotačního programu - oprávněnost podání žádosti o dotaci, správné
zařazení do dotačního programu (soulad s účelem dotačního programu), podepsaná listinná podoba žádosti o dotaci nebo
zaslaná prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci, splnění dalších podmínek dotačního programu, doložení všech
povinných příloh. V případě nesplnění přijatelnosti žádosti o dotaci bude tato vyřazena z dalšího procesu hodnocení.
Rozsah bodové
škály

Váha bodů v
bodové škále

Max. počet
bodů

0, 5, 10

5

50

Přiměřenost výdajů na nákup služeb od subjektů působících v oblasti kulturních
a kreativních průmyslů

1, 5

3

15

Srozumitelnost popisu předmětu plánované spolupráce (firma - kreativec)

1, 5

3

15

1, 3, 5

4

20

Hodnotící kritéria
Posílení domén inteligentní specializace Královéhradeckého kraje *

Posouzení regionálního významu projektu

Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje. Při přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60% hranice.
Hodnotícím orgánem je hodnotící komise, která je složena min. ze třech členů věcně příslušného výboru zastupitelstva kraje a
radního odpovědného za danou oblast. Členy z věcně příslušného výboru, popřípadě náhradníky členů hodnotící komise,
navrhuje radní odpovědný za danou oblast a jmenuje rada kraje. Každý člen hodnotící komise disponuje při hlasování jedním
hlasem. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda hodnotící komise. Termín jednání hodnotící komise navrhne
radní odpovědný za danou oblast a schválí rada kraje.
* Bodově zvýhodněné domény inteligentní specializace Královehradeckého kraje
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Výroba dopravních prostředků a jejich komponent
Strojírenství a investiční celky
Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace
Elektronika, optoelektronika, optika, elektrotechnika a IT
Léčiva, zdravotnické prostředky, zdravotní péče a ochrana zdraví
Pokročilé zemědělství a lesnictví

Povinné
Povinnépřílohy
přílohyk žádosti o dotaci
1) Kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)
2) Kopie smlouvy uzavřené s poskytovatelem kreativních služeb
3) Vyjádření RIS3 developera k souladu žádosti s cíli a oborovými doménami inteligentní specializace RIS3 Královehradeckého
kraje
4) Výpis ze živnostenského rejstříku o umístění provozovny na území Královéhradeckého kraje (v případě, že má žadatel o
dotaci sídlo mimo území Královéhradeckého kraje)
Povinné přílohy se dokládají v elektronické podobě v aplikaci DOTIS ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci (v
případě, že přílohu nelze vložit elektronicky, může být dodána v listinné podobě nebo z datové schránky žadatele o dotaci).

Další podmínky dotačního programu
1) Dotační program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
2) V případě nedoložení elektronické i podepsané podoby žádosti o dotaci ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci, nebude taková
žádost zařazena do schvalovacího procesu.
3) Žadatel o dotaci může podat do dotačního programu pouze 1 žádost.
4) Soulad projektu se strategickým cílem RIS3 Královehradeckého kraje na základě závazného "Vyjádření RIS3 developera k
souladu žádosti s cíli a oborovými doménami inteligentní specializace RIS3 Královehradeckého kraje" dle povinné přílohy k
žádosti o dotaci.
Dokument RIS3 Královehradeckého kraje:

https://www.proinovace.cz/cs/aktivity/koncepce/ris3-10382
Strategické cíle RIS3 Královehradeckého kraje
A. Zvýšení inovační výkonnosti firem
A.1. Zvýšení míry podnikatelské aktivity

A.2. Posílení výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity
B. Excelentní veřejný výzkum pro aplikace
B.1. Posílení aplikační výkonnosti výzkumných organizací
C. Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
C.1. Zvýšení kvality absolventů a pedagogů
D. Implementace a marketing RIS3
D.1. Posílení implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagace krajského VaVaI systému

5) V rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.
6) Příjemce dotace je povinen v rámci účetnictví vést výdaje vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická
evidence, střediska apod.), v členění na výdaje financované z poskytnuté dotace a výdaje financované z vlastního podílu, v
souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7) Příjemce dotace je povinen při propagaci projektu (v médiích, na webových stránkách apod.) uvést skutečnost, že
projekt je podporován Královéhradeckým krajem, při tom může využít logotyp kraje. Podmínky použití logotypu kraje jsou
umístěny na dotačním portále v dokumentech ke stažení.
8) Projekt musí být realizován s kreativcem působícím ve vymezených oblastech kulturních a kreativních průmyslů, který
bude zařazen do Galerie kreativců.
9) Seznam kreativců bude uzavřen dne 30.11.2020 ve 14:00 hod. a bude zveřejněn na webových stránkách:
https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu
10) Žadatel o dotaci nemá u poskytovatele kreativních služeb majetkový podíl, ani se nesmí podílet na jeho řízení. Statutární
orgán ani žádný ze členů statutárního orgánu žadatele o dotaci nesmí být v pracovněprávním vztahu s poskytovatelem
kreativních služeb.
11) Přílohou podmínek dotačního programu je přehled hospodářsky slabých regionů.

Způsob
Způsobydoručení
podání žádosti
žádosti na
o dotaci
krajský
Královéhradeckému
úřad:
kraji
1) odeslání v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)
do 14:00 hod. dne 20.01.2021
2) následně nutno dodat do 27.01.2021 jedním z následujících způsobů:
a) zasláním dokumentu do datové schránky Královéhradeckého kraje gcgbp3q z datové schránky žadatele o dotaci
b) v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
c) v listinné podobě (podepsané k tomu oprávněnou osobou) u poskytovatele poštovních služeb s uvedením adresy:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vzor
Způsoby
žádosti
podání
o dotaci
žádosti na krajský úřad:
Vzor žádosti o dotaci je dostupný na dotačním a informačním portálu Královéhradeckého kraje:
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

Doručení
Kontaktní
žádosti
osoby
na krajský úřad
Andrea Mazurová - obsahové záležitosti žádosti o dotaci, konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace
dotačního programu, kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 497, 725 920 596,e-mail: amazurova@krkralovehradecky.cz
Ing. Pavel Šubrt - RIS3 developer, kontakt: oddělení evropských grantů, tel: 495 817 284, e-mail: psubrt@krkralovehradecky.cz
Ing. Daniela Antropiusová - RIS3 developer, kontakt: Centrum investic, rozvoje a inovací, tel: 495 817 828, 720 026 499,
e-mail: antropiusova@cirihk.cz
Mgr. Bronislava Vráželová - RIS3 developer, kontakt: Centrum investic, rozvoje a inovací, tel.: 495 817 820, 725 977 397,
e-mail: vrazelova@cirihk.cz
* Tato alokace se může:
a) zvýšit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje, rozpočtového opatření, vratek nepoužitých částí dotací,
odmítnutých nebo nevyplacených dotací, obdržení odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále, přesunu peněžních prostředků z jiných dotačních
programů nebo přesunu peněžních prostředků z kladného výsledku hospodaření za předchozí rozpočtový rok;
b) snížit vlivem rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo převodu peněžních prostředků do jiného dotačního
programu.

