VÝŠE PODPORY
Jaký maximální procentuální podíl dotace mohu získat?
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 80 %. V případě,
že má žadatel sídlo nebo provozovnu na území hospodářsky slabého regionu činí maximální
procentuální podíl dotace 90 % (seznam hospodářsky slabých regionů viz. příloha dotačního
programu 21RRD13).
Procento podílu dotace na uznatelných výdajích projektu, uvedené v žádosti o dotaci, je
závazné pro celý rozpočet (i v případě krácené či nedočerpané dotace).
Co jsou uznatelné výdaje projektu?
Za uznatelné výdaje projektu jsou považovány výdaje bezprostředně související s dosažením
účelu dotace. Účelem dotace je nákup kreativních služeb od poskytovatele kreativních služeb
(kreativce zaregistrovaného v Galerii kreativců).
Jedná se např. o návrh průmyslového designu, vývoj aplikace, tvorbu marketingové strategie,
tvorbu brandu, ….. Uznatelným výdajem není např. finanční rezerva v rozpočtu, webhosting
…. Více viz. přehled uznatelných a neuznatelných výdajů v dotačním programu 21RRD13.

SPOLUPRÁCE S KREATIVCEM
Jakou formu má mít smlouva s kreativcem?
Není stanovený povinný vzor smlouvy, který by musel žadatel použít pro smlouvu
s kreativcem. Smlouvu lze rovněž nahradit podepsanou objednávkou, která bude mít základní
náležitosti smlouvy (předmět služby – co konkrétně a v jakém rozsahu a formě bude
realizováno, termín dodání, cena za službu, …).
Mohu spolupracovat s více kreativci?
Ano, v rámci jednoho projektu je možné navázat spolupráci s více kreativci.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Jak budou žádosti o dotaci hodnoceny?
Žádosti o dotaci budou hodnoceny na základě hodnotících kritérií uvedených v dotačním
programu 21RRD13.

Jaká je minimální bodová hranice pro získání dotace?
Aby žadateli mohla být poskytnuta dotace, musí při hodnocení žádosti o dotaci získat min. 60 %
z maximálního možného počtu bodů. Pod 60 % bodů není možno poskytnout žádné finanční
prostředky.

POSUDEK DEVELOPERA
Co je posudek developera?
Posudek developera hodnotí soulad předmětu podnikání žadatele s doménou inteligentní
specializace Královehradeckého kraje a soulad s cíli RIS3 Strategie.
Žadatel ve formuláři k posudku developera dle návodných otázek popíše předmět svého
podnikání a záměr, na jakou službu chce dotaci využít. Soulad s doménou a RIS3 cíli
nepopisuje, ten na základě uvedených informací posoudí developer.
Soulad s cíli RIS3 strategie je nezbytný pro udělení dotace. Pokud nebude dosažen soulad,
žádost o dotaci nebude hodnocena.
Soulad s doménou inteligentní specializace Královéhradeckého kraje není nezbytný pro
hodnocení žádosti o dotaci, avšak pokud žadatel nebude v souladu ani s jednou z domén
inteligentní specializace, nedosáhne na minimální bodovou hranici pro získání dotace.
Jaké jsou RIS3 cíle a kde najdu jejich podrobný popis?
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

Podrobný popis RIS3 cílů naleznete v Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje
(RIS3 Strategie). Strategie je uveřejněna na webu proinovace.cz. Popis jednotlivých cílů
naleznete pod záložkami „Klíčové oblasti změn“.
Jaké jsou domény inteligentní specializace a kde najdu jejich podrobný popis?
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

Podrobný popis domén inteligentní specializace Královéhradeckého kraje naleznete
v Regionální inovační strategii Královéhradeckého kraje (RIS3 Strategie). Strategie je
uveřejněna na webu proinovace.cz. Popis jednotlivých cílů naleznete pod záložkami
„Specializace kraje – domény RIS3“.
Kdo je developer a jak ho mám kontaktovat?
Člen realizačního týmu projektu Smart akcelerátor II. Seznam developerů včetně kontaktů
naleznete na koncidotačního programu 21RRD13.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Kdo je partner projektu?
Partnerem projektu je myšlena třetí strana (nikoliv kreativec), která by se na projektu
podílela.Např. mediální partner projektu. Třetí strana není zakotvena v žádném dokumentu
(smlouvě) a není povinností takového partnera mít.
Jak mám rozepsat položky rozpočtu projektu?
Ve smlouvě s kreativcem (nebo v objednávce) je nutné blíže specifikovat rozsah díla.
Z rozpočtu musí být jasně patrný rozsah prací realizovaný kreativcem, aby bylo možné posoudit
3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost).
Uvést co je součástí např.:
- u videí – délka videa, počet herců, vlastní natáčení, postprodukce, objem
člověkohodin, …
- u webových stránek – rozsah webových stránek, drátěný model, návrh grafického
designu, programování, počet korektur, objem člověkohodin, …
- produktový design – úvodní konzultace, počet grafických návrhů, forma a rozsah
grafického návrhu, počet člověkohodin, …
Je možné doložit povinné přílohy pouze v listinné podobě?
Všechny povinné přílohy je nutno nahrát do systému DOTIS nejpozději do termínu pro
ukončení přijímání žádostí o dotaci v elektronické podobě. Pouze v případě, že do systému
DOTIS nelze přílohu vložit (větší než 2 MB), je možné přílohu doložit až v listinné podobě.
DOTIS píše, že se jedná o nezabezpečené stránky, jak mám postupovat?
Lze pokračovat – www stránky DOTISU jsou dobře zabezpečené.

