
1. 
1.1. dne 26.9.2011 č. usnesení  RK/23/1281/2011
1.2. dne 20.10.2011 č. usnesení ZK/23/1638/2011

1.3.
Název grantového 
programu

1.4
Název veřejné soutěže 
(předmět podpory)

1.5. Cíl veřejné soutěže

1.7 

1.8.

1.9.

1.10.

Opatření PRK, ke 
kterému se veřejná 

soutěž  vztahuje

B1.Podpora kvalitních poradenských služeb pro začínající podnikatele ze strany orgánů veřejné 
správy a samosprávy 
B2.Podpora podnikatelských projektů perspektivních malých a středních firem s inovačním 
potenciálem 
B3.Podpora spolupráce malých a středních firem se strategickými partner
C1.Zlepšení vzájemné informovanosti orgánů veřejné správy a samosprávy a firem o svých 
záměrech na území obce, města a kraje
D1.Zvýšení informovanosti o projektech výzkumných organizací, komerční sféry a institucí 
sekundárního a terciárního vzdělávání a o jejich výsledcích formou jejich cílené propagace 
D2.Tvorba a realizace dokumentů strategického charakteru, na jejichž základě by bylo možné 
formulovat cíle v oblasti zvýšení inovačního potenciálu kraje a zároveň definovat prostředky k jejich 
dosažení 
D3.Integrace výzkumných, komerčních a vzdělávacích kapacit za účelem zvýšení potenciálu pro 
inovační aktivity

Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje

Inovační vouchery 2011

Podpořit  a  rozšířit  smluvní  spolupráci  a  transfer znalostí   mezi   poskytovateli   znalostí 

(zde vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi a organizacemi splňujícími definici
výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb.) a malými a středními podniky v
regionu. Na jedné straně bude lépe využit inovační potenciál firem, na druhé straně se zefektivní
komercionalizace výzkumu vysokých škol a dalších poskytovatelů znalostí.

Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení 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 

Základní informace
Projednání Radou Královéhradeckého kraje 
Schváleno Zastupitelstvem 

Podnikání a zaměstnanost
Priorita PRK, ke které se 
veřejná soutěž vztahuje

Specifický cíl PRK, ke 
kterému se veřejná 

soutěž vztahuje

B.Podpora vzniku a rozvoje nových firem a rozvoj kooperace se strategickými partnery                        
    C.Podpora zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou                             
             D.Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí 
výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické)

Opatření Akčního plánu 
RIS, ke kterému se 
veřejná soutěž vztahuje

Opatření 1.1.A Podpora spolupráce středních a vysokých škol, výzkumných organizací a firem v 
oblasti výzkumu a vývoje
Opatření 1.2.C Podpora talentovaných studentů a jejich získávání pro oblast výzkumu a vývoje
Opatření 2.2.A Rozvoj mechanismů financujících inovační  aktivity v regionu
Opatření 3.1.B Propojení podnikatelských subjektů  a ostatních regionálních aktérů v oblasti 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit
Opatření 3.3.A Zvýšení podílu soukromých finančních zdrojů na výzkum a vývoj



1.11. Předmět veřejné soutěže

1.12 Informace na webových 

stránkách

1.13 Forma podpory

1.14 Výše alokovaných 

prostředků

1.15. Den vyhlášení soutěže
1.16 Termín pro podávání 

projektových žádostí
(soutěžní lhůta)

1.17 Datum ukončení příjmu 
žádostí

1.18 Časový rámec 

pro realizaci projektů

1.19
Vztah doby realizace 
projektu 

ke lhůtě stanovené

pro závěreční vyúčtování

1.20 Způsobilé výdaje projektu

1.21 Termín předložení 

závěrečných zpráv

2. 

2.1 Specifikace okruhu 

žadatelů

2.2

provozovnou na území Královéhradeckého kraje, které splňují definici malého a středního
podnikatele dle přílohy č.1 Nařízení 800/2008/ES, a vysokými školami nebo poskytovateli znalostí
splňujícími definici výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, a působícími na území Libereckého kraje a Královéhradeckého
kraje. Podpora spolupráce těchto subjektů se děje formou dotace na tzv. inovační vouchery.
Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci prostřednictvím smluvního výzkumu. Cílem je
motivovat k další navazující spolupráci. Vouchery bude možné použít na: 
٠ smluvní vývoj produktu/služby/procesu
٠ testování a měření

a anglickém jazyce pomocí aplikace DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)

٠ navrhování prototypů
٠ analýzu vhodnosti použití materiálu
٠ design produktu

Vymezení okruhu žadatelů

veškeré faktury musí být proplaceny nejpozději k datu ukončení realizace projektu

Malé a střední podniky splňující definici dle nařízení dle přílohy č.1 Nařízení 800/2008/ES se sídlem 
nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje.

http://rif.kr-kralovehradecky.cz/

dotace
500.000,-Kč (včetně technické pomoci)

23.11.2011

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

24.11. - 30.12.2011  

٠ přístup k výzkumnému zařízení

Veřejná soutěž  je  zaměřena  na  podporu  spolupráce   mezi   firmami  se  sídlem  nebo

30.12.2011 ve 12:00 hod.  

٠ tvorbu byznys plánu k inovativnímu produktu

Do 50 dnů od ukončení veškerých aktivit projektu, t.j nejpozději do 18.9.2012 v českém  

Do doby realizace projektu se nezapočítává lhůta na předložení závěrečné zprávy a závěrečného 
vyúčtování - viz 5.8

který bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace

a závěrečného vyúčtování - viz 1.21 a 5.8.,

Žadatelem o dotaci nesmí být právnická nebo fyzická osoba, která:

٠ nemá příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním předpisem

٠ byl(a) v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních právních předpisů

٠ je v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné soutěže ve výzkumu,   
vývoji a inovacích podle §23 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. To neplatí pro organizační jednotky ministerstva zabývající   se 
výzkumem a vývojem

٠ posouzení ekonomického dopadu
٠ analýzu trhu/marketingovou strategii

a další

٠ nastavení nového byznys nebo marketingového modelu firmy
٠ optimalizaci operačních procesů firmy

nejdéle do 30.7.2012

Od data přijetí projektové žádosti do ukončení veškerých aktivit projektů,  

Počínají běžet dnem přijetí projektové žádosti do veřejné soutěže 

Konkrétní termíny se budou řídit harmonogramem, 



2.3

2.4

3. 

3.1 Specifikace okruhu 

poskytovatelů znalostí

a služeb

4. Územní dopad projektů 

5. 
5.1

5.2

5.3 Minimální výše dotace
5.4 Maximální výše dotace

5.5 100%

Vymezení okruhu poskytovatelů znalostí a služeb

٠ Technická univerzita v Liberci a její fakulty

٠ je v likvidaci a jejíž úpadek nebo hrozící úpadek je řešen v insolvenčním řízení

٠ která má evidovány nedoplatky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení,             
finančnímu úřadu a Libereckému kraji

٠ která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče,   nebo 
pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku

٠ která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné          
činnosti, pokud tyto činnosti souvisí s předmětem poskytovaného grantu

٠ Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

٠ která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku                 
zaměstnanosti

Skutečnosti dle bodu 2.2 této zadávací dokumentace prokazuje žadatel formou čestného prohlášení, které je součástí 
elektronické žádosti

Odborné předpoklady k řešení projektu dle §18 odst. 2a) z. č. 130/2002 Sb., v platném znění, 

prokazuje žadatel předložením originálu smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí 
specifikovaném v kapitole č. 7 této zadávací dokumentace.

٠ Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. – pobočka Hradec Králové

٠ Univerzita Hradec Králové a její fakulty

٠ Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. – výzkumná stanice Opočno

٠ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – pracoviště Kostelec nad Orlicí

٠ Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

٠ Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

٠ Fakultní nemocnice v Hradci Králové

٠ Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský Holovousy s.r.o.

٠ dlužný úrok
٠ ztráty ze směnných kurzů

٠ Centrum pro energetické využití litosféry, v.v.i. se sídlem v Liberci

٠ Membrain s.r.o., Stráž pod Ralskem

٠ VÚTS, a.s., Liberec

území Královéhradeckého kraje a  Libereckého kraje  

Ekonomická část veřejné soutěže
Charakter způsobilých výdajů projektu

Výdaje na nákup znalostí nebo služeb bezprostředně vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí mezi příjemcem dotace a 
poskytovatelem znalosti nebo služby.

Charakteristika nezpůsobilých výdajů projektu

٠ členské poplatky, úhrada leasingu, úroky z úvěrů a půjček, odpisy

٠ náklady na opravu a údržbu
٠ opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy

٠ dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek

٠ dary a pohoštění včetně věcných cen
٠ nákup nemovitostí

150 000,-Kč  nebo  do  výše  příjemcem  nevyčerpané  podpory v režimu de minimis za
poslední tři roky

Maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých výdajích 

٠ DPH v případě, že žadatel uplatňuje odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu
٠ tvorba kapitálového jmění (zisku)
٠ pokuty a sankce

٠ nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
50 000,-Kč

projektu (%)



5.6 Způsob čerpání dotace

5.7 Platební podmínky

5.8 Termín vyúčtování 

6. 

6.1

6.2

6.3

Popis procesu hodnocení

a to formou závěrečného vyúčtování prostřednictvím www aplikace DOTIS (https://dotace.kr-
kralovehradecky.cz)

Hodnotící proces vychází z požadavků zákona č. 130/2002 Sb. na organizaci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích. Královéhradecký kraj jmenuje tříčlennou komisi pro přijímání návrhů projektů z řad zaměstnanců odboru
Grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tato komise přijímá projektové žádosti, kontroluje přijatelnost a
formální náležitosti žádosti dle binárních kritérií. Následně jsou projekty splňující podmínky přijatelnosti a formální náležitosti
postoupeny nezávislým expertním oponentům (vždy 2 posudky). Oponenti hodnotí podle věcných kritérií. Maximální počet
bodů je 100. Liší-li se bodové hodnocení expertních oponentů o více jak 40 bodů, bude zadán 3. expertní posudek. Způsob
bodového hodnocení je uveden v kapitole 6.4 a 6.5 této zadávací dokumentace. Finálním odborným poradním orgánem je
Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KHK). Činnost RVVI KHK včetně její role v procesu veřejné
soutěže ve VaVaI podle této zadávací dokumentace je upravena jejím Statutem. RVVI KHK doporučí orgánům poskytovatele
podpory ve výstupním protokolu finální pořadí podpořených projektů včetně výše částky dotace pro každého úspěšného
žadatele.

Tento protokol je postoupen orgánům Královéhradeckého kraje ke schválení. Konkrétně Výboru pro regionální rozvoj a
cestovní ruch Zastupitelstva KHK a Radě KHK. Tyto orgány doporučí Zastupitelstvu KHK ke schválení úspěšné projekty
včetně výše dotace. K podpisu smlouvy o poskytnutí dotace předloží žadatel smlouvu o poskytování služeb mezi žadatelem a
poskytovatelem znalostí. Obsah této smlouvy bude korespondovat s údaji uvedenými v Žádosti o poskytnutí voucheru, resp. v
příloze č. 1 Žádosti (Smlouvě o smlouvě budoucí).   

Faktury musí být proplaceny nejpozději k datu ukončení realizace projektu.

Požadovaná výše dotace je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory uvedeným v 
zadávací dokumentaci
Požadovaná dotace se nevztahuje k nezpůsobilým výdajům stanoveným v zadávací dokumentaci

c) žádost obsahuje veškeré povinné přílohy žádosti 
d) tištěná verze žádosti je podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (včetně úředně ověřené plné moci žadateli 
tomuto oprávněnému zástupci
e) spolupracující subjekt (poskytovatel znalostí) splňuje vymezení dle zadávací dokumentace

a) žádost dodržela veškeré formální náležitosti žádosti 

3. Zbývající část dotace bude proplacena po schválení závěrečného vyúčtování projektu

1. Dotace může být čerpána až po uzavření příslušné smlouvy mezi příjemcem dotace (žadatelem) 
a Královéhradeckým  krajem

2. 90 % přiznané dotace bude převedeno na účet příjemce po podpisu smlouvy mezi příjemcem 
dotace (žadatelem) a Královéhradeckým  krajem

Peněžní  prostředky  se  převádějí  na  účet  příjemce  do  30  dnů  od  uzavření  smlouvy  

o poskytnutí dotace (resp. schválení závěrečného vyúčtování projektu). Čerpání a využití těchto
účelově vázaných prostředků se řídí Statutem a Zásadami Regionálního inovačního fondu
Královéhradeckého kraje. Bližší podmínky budou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

Do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu, t.j nejpozději do 18.9.2012,   

Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s cílem a předmětem veřejné soutěže uvedenými v kap. 1. této zadávací 
dokumentace
Doba trvání projektu je v souladu s časovým rámcem pro realizaci projektů uvedeným v zadávací dokumentaci

Žádost musí být doručena řádně dle zadávací dokumentace veřejné soutěže ve VaVaI. Formálně je žádost hodnocena na
základě binárních kritérií. Negativní hodnota vede k vyřazení žádosti. Binárními kritérii jsou:

Žadatel má sídlo nebo provozovnu na území Královéhradeckého kraje 

Žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou v zadávací dokumentac
Žádost byla doručena v řádném termínu pro podávání žádosti

Výběr projektů a stanovení výše částky dotace

b) žádost byla doručena v tištěné i elektronické podobě

Formální kritéria pro výběr projektů

Kritéria přijatelnosti projektů



6.4

6.5

6.6. Hodnotící lhůta 

7.

7.3

7.4

Věcná kritéria pro výběr projektů
Věcné hodnocení žádosti je provedeno dvěma, případě třemi nezávislými externími hodnotiteli (postup osvětlen  kapitole 

Způsob vyhodnocení v případě, kdy jsou k dispozici výsledky 2 posudků
Je-li rozdíl hodnocení  ≤ 40 bodů, je stanoven aritmetický průměr s obou hodnot 

Obsahové náležitosti projektové žádosti

a) srozumitelnost a přehlednost popisu návrhu projektu, reálnost splnění projektu v daném čase (max. 20 bodů)
b) motivace žadatele k zapojení do veřejné soutěže na inovační vouchery (max. 25 bodů)

Způsob vyhodnocení v případě, kdy jsou k dispozici výsledky 3 posudků

d) hodnocení očekávaných výstupů, cílů a přínosů spolupráce a jejich využitelnost (max. 30 bodů)

Je-li rozdíl hodnocení > 40 bodů, je zadán 3. posudek 

1. Je stanoven rozdíl hodnot všech dvojic hodnocení

P3) Doklady opravňující jednat jménem příjemce dotace nebo za něj - doklady musí být předloženy v originále nebo úředně
ověřené kopii. Plné moci a pověření musí mít úředně ověřený podpis zmocnitele, resp. statutárního orgánu, který příslušnou
osobu jednáním zmocnil či pověřil. 

Povinné přílohy k žádosti - žadatel je doloží v elektronické formě vložením do aplikace DOTIS a zároveň v listinné podobě jako 
přílohu tištěné žádosti

P1) Originál smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování služeb mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí. Smlouva musí řešit
specifikaci předmětu plnění, cenu, rozpočet položek, harmonogram, odbornou způsobilost poskytovatele znalostí prokázanou
formou způsobu využití kapacit výzkumného týmu resp. zařízení a technologií (specifikovat konkrétně: osoby a zařízení, resp.
technologie, položky rozpočtu), existenci výsledků VaVaI zapsatelných do IS VaVaI, způsob ověření jejich dosažení, vyřešení
otázky práv k výsledkům a jejich využití a způsob užití budoucí dotace.

Projekty, které byly v rámci oponentního hodnocení ohodnoceny méně jak 40 bodů ze 100 možných, nemohou získat podporu.

3. Existují-li dvě dvojice hodnocení se stejnou hodnotou rozdílu hodnocení, pak je stanoven aritmetický průměr ze všech tří
hodnocení

2. Liší-li se hodnota rozdílu hodnocení u všech dvojic hodnocení, pak je stanoven aritmetický průměr z dvojice
hodnocení,  jejíž rozdíl hodnocení je nejnižší

P2) Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele 

Výpisy z Obchodního rejstříku, doklady obdobné povahy a doklady úředně ověřené nesmí být starší než 90 dní

P4) Čestné prohlášení o podporách obdržených v režimu de minimis za poslední 3 roky

6.1 této zadávací dokumentace). Hodnotitelé přiřadí bodovou hodnotu dle stanovených kritérií hodnocení do připraveného
hodnotícího formuláře se stručným zdůvodněním. Bodové hodnocení může dosáhnout maximální hodnoty 100 bodů. Kritérii, na
základě nichž je projekt hodnocen jsou:

Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace žadatel dodá:

31.12.2011 - 6.4.2012

c) účelnost nastavení rozpočtu s cílem maximální efektivity vynaložených nákladů (max. 25 bodů)

P1) Originál nebo ověřenou kopii dokladu prokazujícího právní subjektivitu, oprávnění k činnosti (výpis z Obchodního rejstříku, 
doklady obdobné povahy) 

P2) Originál smlouvy o poskytování služeb mezi příjemcem účelové dotace a poskytovatelem znalostí nebo služeb, vycházející 
z přílohy č.1. žádosti (smlouvy o smlouvě budoucí o poskytování služeb mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí).



8. 

8.1

8.2

9. 

9.1

9.2

9.3

9.3

9.4

9.5

9.6.

Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu, 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

    pondělí a středa             8:00 hod. - 17:00 hod.

Žadatel  může  předložit  pouze  jednu  projektovou  žádost  o poskytnutí dotace. V případě, že podá více než jednu

Závěrečné informace

                              tel.: 495 817 261

nebo předán osobně na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje či na odbor Grantů a dotací, místnost 
4c-N3.441 v úředních hodinách:

    úterý, čtvrtek, pátek       8:00 hod. - 14:00 hod.

Kontaktní pracovník: Ing.Kateřina Vilímová

Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (https://dotace.kr-kralovehradecky.cz) a 
poté v tištěné podobě se všemi povinnými přílohami,  na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Náležitosti obálky
Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační voucher 2011", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a 
textem "NEOTEVÍRAT"

Písemně bude formulář žádosti včetně příloh zaslán poštou na adresu  

Pivovarské náměstí 1245

Příjemce dotace je povinen při propagaci projektu (v médiích apod.) uvést skutečnost, že projekt je podporován 
Královéhradeckým krajem, při čemž může použít logotyp kraje. Podmínky použití logotypu kraje jsou umístěny na webových 
stránkách Královéhradeckého kraje.

Hodnotící lhůta se stanovuje v termínu od 31.12.2011 do 6.4.2012

stručného popisu předmětu projektu, jména (názvu) poskytovatele znalostí, výši poskytnuté finanční podpory a popisu výsledků 
ve struktuře a obsahu požadovaném IS VaVaI, pokud tomu nebrání zákonné důvody (zejména § 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 
Sb., a související), Žadatel poskytne poskytovateli dotace všechny informace požadované pro zpracování dodávek dat do IS 
VaVaI na základě zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění a Nařízení vlády 397/2009 Sb. v požadované struktuře a 
jazykových mutacích.  

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání orgánů Královéhradeckého kraje
následujícím po termínu 

Tato veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích se řídí Statutem Regionálního inovačního fondu
Královéhradeckého kraje, Zásadami pro čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje, touto zadávací
dokumentací, zákonem č. 130/2002 Sb. v platném znění, Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2006/C 323/01) a Obchodním zákoníkem /zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. 

uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů schválených k podpoře budou
bezprostředně po ověření usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o přidělení dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje písemně vyrozuměni odborem grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku řízení a vyzváni k
podpisu smlouvy. Krajský úřad zveřejní seznam všech podpořených projektů na internetových stránkách kraje a v Informačním
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

žádost, bude žadatel vyzván, aby vybral projekt, který ve veřejné soutěži ponechá. Ostatní projektové žádosti žadatele budou z 
věřejné soutěže vyřazeny
Zaslané žádosti o podporu se po ukončení termínu podání žádosti nevracejí

(Datem podání se rozumí datum podání na poště nebo datum podání na podatelně)

                              e-mail: kvilimova@kr-kralovehradecky.cz

Způsob podání žádosti

Odbor grantů a dotací

500 03  Hradec Králové



Kontaktní osoby poskytovatelů znalostí

doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
e-mail: petr.tuma@tul.cz
telefon: +420 485 353 101
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
www.tul.cz 

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D.
e-mail : jaromir.ficek@vuts.cz       
telefon: +420 485 302 486
VÚTS, a.s.
U Jezu 525/4, P.O. Box 92 
461 19 Liberec 1
www.vuts.cz 

Ing. Pavlína Kotrbatá
zástupce obchodu a marketingu
e-mail: pavlina.kotrbata@membrain.cz 
tel.: + 420 487 888 653, mobil: + 420 724 942 899
MemBrain s.r.o.
Pod Vinicí 87
471 27 Stráž pod Ralskem
www.membrain.cz 

Ing. Martin Kloz, CSc.
ředitel 
e-mail: martin.kloz@cvevl.cz 
tel.:+420 602 348 386 
Centrum pro energetické využití litosféry v.v.i.
Jablonecká 41
460 01 Liberec 5
www.cvevl.cz 

Ing. Jan Špelda 
e-mail: speldaj@lfhk.cuni.cz 
tel.: +420 495 816 298
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Grantové a zahraniční oddělení
poštovní přihrádka 38
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
www.lfhk.cuni.cz 

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost
e-mail: Tomas.Simunek@faf.cuni.cz 
tel.: +420 495 067 422
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Heyrovského 38
500 05 Hradec Králové
www.faf.cuni.cz 

Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a zahraniční styky FIM 
e-mail: petra.poulova@uhk.cz 
tel.: +420 49 333 2205
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www.uhk.cz 



Doc.Ing.Kamil Kuča, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou činnost
e-mail: kucakam@pmfhk.cz 
tel.: +420 724 692 608
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany 
Třebešská 1575 , 500 01 Hradec Králové
www.pmfhk.cz 

Ing. Václav Ludvík
e-mail: ludvik@vsuo.cz 
tel.: +420 493 692 821-3, linka 23 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 Hořice
www.vsuo.cz 

Ing. Miroslav Rozkot , CSc.
e-mail: vuzvkostelec@tiscali.cz 
tel.: +420 494 323291, linka 106
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. - Pracoviště v Kostelci nad Orlicí
Komenského 1243, 517 41 Kostelec nad Orlicí
home.tiscali.cz/vuzvkostelec 

Ing. Zdeněk Borecký
e-mail: zdenek.borecky@suro.cz
tel.: +420 498 652 708
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. - pobočka Hradec Králové
Piletická 57
500 03 Hradec Králové
www.suro.cz 

Ing. Jiří Novák, Ph.D.
e-mail: novak@vulhmop.cz 
tel.:  +420 724 907 649
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550, 517 73 Opočno 
www.vulhm.opocno.cz   

Ing. Karel Antoš, Ph.D
náměstek pro strategické řízení a rozvoj
e-mail: antos@fnhk.cz 
tel.: +420 495 833 009
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
www.fnhk.cz 

Kontaktní osoby poskytovatelů podpory

Ing. Ivana Ptáčková
Krajský úřad Libereckého kraje
tel.: +420 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz

Ing. Martin Dittrich
Technologické centrum Hradec Králové
tel.: +420 495 077 120, mobil: +420 724 518 622
e-mail: martin.dittrich@tchk.cz

Daniel Všetečka, MSc.
Centrum evropského projektování , Hradec Králové
mobil: +420 720 404 204, tel.: +420 495 817 810
e-mail: vsetecka@cep-rra.cz


