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Statut Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje  

 
Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje (dále jen „regionální inovační fond“) je 
zřízen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1007/2010 jako trvalý 
účelový fond Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením §14 zákona č. 129/2000 Sb.,o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek 1 

Účel regionálního inovačního fondu 
 

1. Regionální inovační fond je peněžním fondem Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“), 
který je zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů 
souvisejících s podporou projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací 
(dále též „VaVaI“) na území Královéhradeckého kraje. 

 
2. Regionální inovační fond je nástrojem rozpočtu kraje, jehož prostřednictvím je 
zabezpečován neustálý rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v souladu se strategií rozvoje 
kraje, programem rozvoje kraje a s cíli regionální inovační strategie a jejího akčního plánu.  
 
3. Prostřednictvím regionálního inovačního fondu (dále též „RIF“) se kraj podílí na 
financování vybraných projektů, které přispívají k dosažení stanovených cílů. Financováním 
se rozumí výše poskytnuté dotace z RIF příslušnému příjemci. 

 

4. Prostředky regionálního inovačního fondu jsou rozdělovány prostřednictvím vyhlašování 
veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž 
VaVaI“) dle ustanovení Hlavy V, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního  vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých  
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

 
Článek 2 

Vymezení pojmů 
 

1) Projekt – žadatelem navrhovaný souhrn činností zaměřených k uskutečnění konkrétního 
cíle, priority, opatření nebo aktivity v rámci veřejných soutěží ve VaVaI 

2) Dotace – peněžní prostředky poskytnuté příslušnému subjektu z regionálního inovačního 
fondu na stanovený účel. Použití těchto prostředků je časově omezeno.  

3) Správce regionálního inovačního fondu – Odbor grantů a dotací krajského úřadu, 
v jehož gesci je RIF připravován. Odpovídá za nastavení a plnění podmínek programu, 
jeho vyhlášení a zveřejnění veřejné soutěže, příjem žádostí, posouzení přijatelnosti 
žádostí, formální posouzení žádostí, komunikaci s žadateli, příjemci, kontrolu účetních a 
jiných dokladů souvisejících se schváleným projektem, vypracování podkladů k převodu 
finančních prostředků a další činnosti v souladu se statutem a zásadami regionálního 
inovačního fondu. Kontroluje plnění jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.  
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Článek 3 
Finanční zdroje regionálního inovačního fondu  

 
Finanční zdroje regionálního inovačního fondu tvoří: 
 
a) převody finančních prostředků z rozpočtu kraje, ve výši schválené zastupitelstvem kraje  
    na příslušný rozpočtový rok; 
b) zůstatek finančních prostředků regionálního inovačního fondu k 31. 12. předchozího roku;  
c) úroky z  bankovního účtu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu; 
d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů); 
e) vrácené finanční prostředky poskytnuté z fondu. 
 

Článek 4 
Výdaje regionálního inovačního fondu 

Výdaje regionálního inovačního fondu jsou: 
 
a) Finanční prostředky poskytnuté na schválený projekt ke stanovenému účelu, který je 
v souladu s podmínkami fondu a uzavřenou smlouvou; 
b) Finanční prostředky poskytnuté zpracovatelům oponentních posudků projektů přijatých 
k hodnocení v rámci vyhlášené veřejné soutěže VaVaI; 
c) Finanční prostředky vynaložené správcem fondu na propagaci RIF. 
 
 

Článek 5 
Rozpočet regionálního inovačního fondu 

 
1. Finanční hospodaření regionálního inovačního fondu se řídí jeho schváleným rozpočtem. 
Příjmovou část rozpočtu tvoří objem disponibilních finančních zdrojů regionálního 
inovačního fondu na běžné rozpočtové období. Výdajovou část rozpočtu tvoří objem výdajů 
na běžné rozpočtové období s výhledem na následující období tak, aby mohly být 
kvantifikovány případné závazky regionálního inovačního fondu vyplývající ze schválených 
projektů a již uzavřených smluv do rozpočtu regionálního inovačního fondu v následujících 
rozpočtových obdobích.  

 
2. Rozpočet regionálního inovačního fondu schvaluje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
(dále též „zastupitelstvo“) v rámci schválení rozpočtu kraje na příslušné rozpočtové období. 
Změny a úpravy schváleného rozpočtu regionálního inovačního fondu schvaluje 
zastupitelstvo. 
 

Článek 6 
Zásady hospodaření regionálního inovačního fondu 

1. Poskytnuté finanční prostředky z regionálního inovačního fondu v  průběhu rozpočtového 
období nesmí přesáhnout objem rozpočtovaných, resp. skutečně získaných finančních 
prostředků regionálním inovačním fondem v  daném běžném rozpočtovém období.  
 
2. Finanční prostředky regionálního inovačního fondu se vedou a sledují na samostatném 
bankovním účtu.  
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3. Čerpání finančních prostředků z regionálního inovačního fondu je prováděno výhradně 
bezhotovostními převody z účtu regionálního inovačního fondu, a to na úhrady příslušných 
výdajů regionálního inovačního fondu nebo převody finančních prostředků na účty příjemců 
finančních prostředků. 
 
4. Finanční prostředky z regionálního inovačního fondu jsou poskytovány účelově, v souladu 
se schválenými zásadami regionálního inovačního fondu, podléhají finančnímu vypořádání 
s regionálním inovačním fondem po ukončení projektu, na který byly poskytnuty. Finanční 
vypořádání, tj. zejména závěrečné zprávy a kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, provádí správce fondu. 
 
5. Nedočerpané finanční prostředky je příjemce povinen neprodleně vrátit na účet 
regionálního inovačního fondu v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.  
 
6. Nevyčerpané finanční prostředky z  rozpočtu regionálního inovačního fondu v běžném 
rozpočtovém období jsou převáděny do dalšího rozpočtového období nejpozději v rámci 
schvalování závěrečného účtu kraje a stávají se zdrojem rozpočtu regionálního inovačního 
fondu pro následující rozpočtové období.   
 
7. Na poskytnutí prostředků z regionálního inovačního fondu není právní nárok. 
 

Článek 7 
Správa regionálního inovačního fondu 

 
1. Účetní evidenci regionálního inovačního fondu zabezpečuje ekonomický odbor krajského 
úřadu, který odpovídá za řádné vedení účetní evidence regionálního inovačního fondu, 
provádění převodů finančních prostředků dle dispozic jednotlivých příkazců. Odbor grantů a 
dotací poskytuje informace o plnění rozpočtu regionálního inovačního fondu. 
 
 

Článek 8 
Příjemci finančních prostředků regionálního inovačního fondu 

 
1. Finanční prostředky z regionálního inovačního fondu čerpají příjemci na základě uzavřené 
smlouvy s Královéhradeckým krajem. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace schvaluje rada 
kraje a zastupitelstvo kraje.     
 

Článek 9 
Kontrola 

 
1. Za provádění předběžné, průběžné a následné kontroly poskytnutí a použití finančních 
prostředků z regionálního inovačního fondu odpovídá správce fondu. 
 

Článek 10 
Zvláštní a závěrečná ustanovení 

 
1. V případě porušení ustanovení statutu, příp. dalších pravidel upravujících hospodaření 

s  prostředky regionálního inovačního fondu a jiných obecně závazných právních 
předpisů se v plném rozsahu uplatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o  
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která se vztahují k porušení rozpočtové 
kázně. 

 
2. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem kraje. 

 
3. Nedílnou součástí tohoto statutu jsou zásady pro čerpání Regionálního inovačního 

fondu Královéhradeckého kraje. 
 

 
 

V Hradci Králové dne 25. Června 2010                             Bc. Lubomír Franc v.r. 
              hejtman 

 


