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Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého 

kraje 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 
17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje 
(dále jen „zásady“). Tyto zásady jsou nedílnou součástí Statutu regionálního inovačního 
fondu Královéhradeckého kraje (dále jen „statut“). 
 
 

Článek I. 
Preambule 

1. Z regionálního inovačního fondu se poskytují investiční nebo neinvestiční finanční 
prostředky (dále jen „dotace“), které jsou určeny na podporu projektů a aktivit ve 
výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „VaVaI“) v Královéhradeckém kraji. Dotace se 
poskytují jednotlivým subjektům ke krytí výdajů spojených s realizací projektů a aktivit.  

2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  
3. Správcem fondu je Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále 

též „KÚ KHK nebo krajský úřad“), který se řídí a postupuje dle statutu regionálního 
inovačního fondu, těchto zásad, zadávací dokumentace vyhlašovaných veřejných soutěží 
ve VaVaI (dále jen „veřejná soutěž VaVaI“) a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
Článek II. 

Vymezení pojmů 
 

Účelová podpora - je poskytnutí účelových finančních prostředků na projekt výzkumu a 
vývoje, kde projektem se rozumí vymezení předmětu činnosti ve výzkumu a vývoji v 
programovém projektu. Představuje finanční dotaci Královéhradeckého kraje na řešení 
schváleného projektu výhradně k úhradě uznaných výdajů tohoto projektu.  
 
Poskytovatelem - je Královéhradecký kraj. 
 
Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – proces výběru 
návrhů projektů vhodných k udělení účelové podpory; náležitosti jejího vyhlášení a 
průběhu, včetně práv a povinností poskytovatele a uchazečů, upravuje hlava 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  a prováděcí právní 
předpisy. 
 
Soutěžní lhůta – je období, ve kterém je možné podávat Žádosti o udělení účelové 
podpory (návrhy projektů) (dále jen „Žádost“). Začíná se počítat ode dne následujícího po 
dni vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v 
Obchodním věstníku a končí v den ukončení přijímání Žádostí. Délka soutěžní lhůty pro 
jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji je nejméně 36 kalendářních dnů.  
 
Hodnotící lhůta – je obdobím, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení Žádostí (návrhů 
projektů), rozhodne a vyhlásí své rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory 
programovým projektům ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích. Začíná se počítat ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí  



 

2 
 

 
dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích. 
 
Žadatel – je subjekt, který je v souladu s podmínkami stanovenými ve statutu, zásadách a 
zadávací dokumentaci veřejné soutěže VaVaI a ostatními předpisy, oprávněný podat 
Žádost. 
 
Příjemce – je uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem 
rozhodnuto. 
 
Uznatelné výdaje – jsou takové výdaje ve výzkumu a vývoji, které poskytovatel schválí 
jako nutné pro řešení programového projektu a které budou vynaloženy během jeho řešení, 
jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem. 
  
Informační systém výzkumu a vývoje – je informační systém veřejné správy zajišťující 
shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu a vývoji (dále jen 
VaV) podporovaném z veřejných prostředků. Má čtyři vzájemně provázané části, kterými 
jsou centrální evidence projektů VaV (CEP), centrální evidence výzkumných záměrů 
(CEZ), Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a evidence veřejných soutěží ve VaV (VES). 
Bez předání údajů do VES nelze vyhlásit veřejnou soutěž ve VaVaI. 
 

    Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále jen „RVVI“) – je 
    poradním orgánem Rady Královéhradeckého kraje se statutem komise Rady kraje. Podílí se  
    na tvorbě regionální inovační strategie a na ni navazujících aktivit. Připravuje v součinnosti  
    s odborem Grantů a dotací KÚ KHK záměry veřejných soutěží VaVaI a plní roli odborného  
    poradního orgánu dle 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 III. 

Správa regionálního inovačního fondu   
1. Správce fondu je povinen v součinnosti s RVVI vypracovat zadávací dokumentaci 

veřejné soutěže ve VaVaI naplňující požadavky § 17, odst. 2 a 3 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.  

2. Správce fondu je povinen zapsat všechny včas doručené žádosti do monitorovacího 
systému Královéhradeckého kraje. 

3. Správce fondu v součinnosti s RVVI je povinen: 
- realizovat povinnosti vůči registru podpor de-minimis, v případě, že je dotace 
poskytována v tomto režimu 
- realizovat ohlašovací povinnosti vyhlašovatele veřejné soutěže ve VaVaI vůči 
Obchodnímu věstníku a Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací dle 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. 
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4.  Správce fondu je povinen v součinnosti s RVVI vypracovávat výroční zprávy 
regionálního inovačního fondu, které předkládá ke schválení orgánům kraje. 

 
 

 
Článek IV. 
Žadatelé 

1. Okruh žadatelů je vždy specifikován v zadávacích dokumentacích jednotlivých soutěží ve 
VaVaI.  

 
Článek V. 

Podmínky účasti 
1. Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí dotace odboru grantů a dotací 

na základě zveřejněné výzvy o podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené soutěže ve 
VaVaI. Projekt musí být realizován na území Královéhradeckého kraje nebo žadatel musí 
prokázat, že přidělená dotace bude mít dopad v území Královéhradeckého kraje v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné soutěže ve VaVaI. 

 
Článek VI. 

Použití dotace 
1. Dotace z regionálního inovačního fondu může být použita pouze v souladu se statutem 

regionálního inovačního fondu, těmito zásadami, zadávací dokumentací soutěže ve VaVaI 
a  uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.   

 
Článek VII. 

Výzva k podání žádosti o dotaci z regionálního inovačního fondu  
1. Výzva k podání žádosti o dotaci je realizována formou veřejné soutěže ve VaVaI dle 

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. 
Veřejnou soutěž je Královéhradecký kraj povinen vyhlásit v Obchodním věstníku a 
prostřednictvím informačního systému VaVaI. Podmínky soutěže jsou součástí zadávací 
dokumentace veřejné soutěže VaVaI a budou uveřejněny též na webových stránkách 
Královéhradeckého kraje, popř. v tisku a na webových stránkách partnerů.  

2. Soutěžní lhůta činí nejméně 36 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet ode dne 
následujícího po dni vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI v Obchodním věstníku a končí 
v den ukončení příjímání návrhů projektů.  

 
Článek VIII. 

Způsob podání žádosti 
1. Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti podané na aktuálních 

formulářích pro příslušný rok a obsahující všechny požadované údaje a přílohy, které 
byly doručeny krajskému úřadu nejpozději v den ukončení příjmů žádostí. Rozhodující je 
den doručení žádosti na podatelnu krajského úřadu. 

2. Žádosti musí být podány v písemné nebo elektronické podobě, není-li upraveno 
v zadávací dokumentaci jinak. 

3. Žadatel je povinen k žádosti vždy předložit přílohy uvedené v podmínkách zadávací 
dokumentace. 
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4. Žadatel je povinen předložit na vyžádání příslušného správce fondu doplňující informace 
k žádosti do 2 pracovních dnů. 

5. V případě, že žadatel nepředloží doplněnou žádost do stanovené lhůty je jeho žádost 
bezodkladně vyřazena z dotačního řízení. 

 
 

Článek IX. 
Příjímání a hodnocení návrhů projektů 

1. Pro příjímání návrhů projektů poskytovatel jmenuje tříčlennou komisi pro přijímání 
návrhů projektů složenou ze zaměstnanců odboru grantů a dotací. Komise dle §21, odst. 2 
zákona 130/2002 Sb. vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže ve VaVaI a zpracuje 
protokol. 

2. Žádosti doručené po lhůtě pro přijímání žádostí a žádosti, které nesplnily kritéria 
přijatelnosti nebo formální náležitosti nepostupují dále do procesu hodnocení a nebude 
jim přiznána dotace.  

3. Odbor grantů a dotací zajistí ke každému návrhu projektu vyhovujícímu podmínkám 
přijatelnosti nejméně 2 posudky oponentů jako podklad pro jednání RVVI o hodnocení 
návrhu projektu.  

4. Oponentní hodnotitelé obodují návrh projektu dle kritérií obsažených v zadávací 
dokumentaci.  Hodnotící formuláře odešlou zpět na odbor grantů a dotací ve lhůtě 
stanovené ve smlouvě o dílo uzavírané mezi Královéhradeckým krajem a každým 
hodnotitelem. Stanovená lhůta však nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. 

5. Oponentní hodnotitelé jsou nominováni z řad odborníků působících v institucích 
výzkumné a inovační infrastruktury po celé ČR. 

6. Odbor grantů a dotací sestaví na základě oponentních posudků průběžný seznam projektů 
seřazených dle počtu dosažených bodů. Tento seznam zašle tajemníkovi RVVI do 3 
pracovních dní a zároveň ne později než 7 dní před konáním zasedání RVVI. 

7. Roli odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů přijatých projektů plní RVVI. 
Postup RVVI při hodnocení návrhů projektů je upraven jejím vnitřním předpisem. O 
výsledku hodnocení každého návrhu projektu zpracuje RVVI protokol.  

8. Protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů 
předloží RVVI orgánům kraje ke schválení. 

9. Hodnotící lhůta, tedy období, ve kterém Královéhradecký kraj zajistí vyhodnocení návrhů 
projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve VaVaI, nesmí být delší než 180 
kalendářních dnů. Tato lhůta se začíná počítat ode dne následujícího po ukončení soutěžní 
lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve VaVaI. 

10. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem grantů a dotací o výsledku 
rozhodnutí zastupitelstva kraje nejpozději do 15 pracovních dnů od ověření usnesení 
zastupitelstva. 
 

 
Článek X. 

Poskytnutí dotace 
1. Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje a smlouvy uzavřené mezi 

příjemcem dotace a Královéhradeckým krajem. Smlouvy mohou být podepisovány až po 
ověření usnesení zastupitelstva kraje. 
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Článek XI. 
Způsob čerpání dotace 

1. Dotace může být čerpána až po uzavření příslušné smlouvy mezi příjemcem dotace a 
Královéhradeckým krajem dle podmínek smlouvy a zadávací dokumentace veřejné 
soutěže ve VaVaI. 

2. Celá výše dotace bude převedena na bankovní účet příjemce do 14 pracovních dnů po 
podpisu smlouvy oběma stranami. 

 
Článek XII. 

Kontrola průběhu projektu 
1. Odbor grantů a dotací, oddělení interního auditu a finanční kontroly nebo jiné orgány 

Královéhradeckého kraje mají právo dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění, kontrolovat průběh realizace projektu. Příjemce dotace musí umožnit 
příslušným orgánům Královéhradeckého kraje provést kontrolu projektu, na který byla 
poskytnuta dotace z regionálního inovačního fondu. 

 
Článek XIII. 
Vyúčtování 

1. Každý projekt musí být vyúčtován do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace, a to 
formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušných 
formulářích. Konkrétní termíny se řídí dle harmonogramu uvedeného ve smlouvě o 
poskytnutí dotace. 

2. Vyúčtování bude prováděno na základě závěrečné zprávy, která bude předložena odboru 
grantů a dotací krajského úřadu dle harmonogramu uvedeného v zadávací dokumentaci 
veřejné soutěže a smlouvě o poskytnutí dotace. 

3. Pro kontrolu čerpání dotací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je příjemce dotace 
povinen doložit příslušné doklady dle zákona o č. 563/1991 Sb., o účetnictví, resp. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
Článek XIV. 

Úprava rozpočtu projektu 
V případě, že na základě závěrečného vyúčtování projektu bude zjištěna skutečnost, kdy 
souhrn uznatelných výdajů projektu je nižší než výše dotace, je žadatel povinen vrátit rozdíl 
mezi výší poskytnuté dotace a sumou reálně vynaložených uznatelných výdajů. 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zásady pro přidělení dotací z regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje 
nabývají platnosti a účinnosti schválením Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 
usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010. 

 
 
 
 
V Hradci králové dne 25.6.2010         Bc. Lubomír Franc v.r. 

hejtman  


