Inovační vouchery Zlínského kraje
podpora spolupráce v produktovém
designu a marketingu
seminář ve Zlíně
16. 10. 2017

OBECNĚ O DOTAČNÍM PROGRAMU RP15-17
• Inovační voucher = dotace Zlínského kraje na prvotní spolupráci inovačního podniku ze Zlínského kraje se subjektem
kreativního průmyslu při realizaci zakázky designu nebo
marketingu nového/inovovaného produktu/produktové sady.
• Cílem poskytování této dotace je podpořit:
 netechnické kompetence firem (design, marketing) při
inovacích svých produktů a jejich úspěšném uvádění na
trh
 rozvoj kreativního průmyslu spoluprací s inovačními
podniky Zlínského kraje, zejména z průmyslových
odvětví, stavebnictví a vybraných služeb

NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ PROGRAMY
• Společné znaky finančních schémat inovačních voucherů po
celém světě:
 poměrně nízká výše poskytnuté dotace
 jednoduchá a rychlá administrace (co nejjednodušší
žádost, rychle zrealizovaná a proplacená zakázka,
minimum nutných dokladů)
• Ve Zlínském kraji poskytovány inovační vouchery na
spolupráci firem s vybranými vysokými školami v letech
2012-2014 z ROP Střední Morava (3 kola žádostí) – 234
žadatelů, schváleno poskytnutí 121 voucherů, proplaceno
16,7 mil. Kč

NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ PROGRAMY
• Rozdíly zaměření dotačního programu RP15-17 oproti ROP
Střední Morava
 zúžení podporovaných aktivit a možných příjemců (CZNACE) – důvodem mnohem méně peněz v RP15-17
(pouze 2 mil. Kč)
 rozšíření možných dodavatelů služeb – oproti 6
konkrétním VŠ nyní kdokoliv z kreativců splňujících dané
podmínky
 financování pouze z 1 zdroje (rozpočet Zlínského kraje)

PODPORA SPOLUPRÁCE S KREATIVCI
• Hodnota voucheru: 50.000 - 120.000,- Kč (produktový marketing),
resp. 195.000 Kč (produktový design)
• Použití voucheru:

Nákup služeb produktového designu nebo
marketingu, které se vážou na konkrétní
inovaci produktu žadatele

• Podmínky pro dodavatele služeb - kreativce:
 fyzická nebo právnická osoba zapsaná v RES do 30. 6. 2017 (podniká v
ČR)
 podniká nebo provádí výzkum a vývoj ve vymezených oblastech
kreativního průmyslu (produktový / průmyslový design, marketingové
strategie) – tj. CZ-NACE 72, 73, 74
 má za posledního 3,5 roku min. 3 referenční zakázky za min. 50 tis. Kč v
nabízených službách
 dosud nespolupracoval na daném typu zakázky pro daný produkt s
žadatelem a není s žadatelem personálně či ekonomicky provázán
 není v likvidaci, insolvenci, bez nedoplatků vůči státu atd.

PODPOROVANÉ SLUŽBY OD KREATIVCŮ
• Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního
zařízení pro výrobu tohoto produktu na základě definovaných
požadavků
 výstupem minimálně variantní koncepční studie designu, v
závislosti na náročnosti a charakteru produktu očekáváme dále
zpracování 3D modelu, technické dokumentace, supervize,
koncepční vizualizace, licence apod. pro nový/inovovaný produkt
či produktovou sadu

• Marketingová strategie – zpracování strategie efektivního
zacílení na stávající a potenciální zákazníky ve vazbě na
navržený nový/inovovaný produkt firmy, včetně analýzy trhu
 výstupem minimálně marketingová studie/strategie včetně
analýzy trhu a plánu marketingových aktivit pro daný
nový/inovovaný produkt či produktovou sadu, dále mohou být
konkrétní aktivity rozpracovány do různé úrovně detailu včetně
vizualizace

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A FINANČNÍ LIMIT
• Prvotní spolupráce na daném typu aktivity (služby) s
konkrétním dodavatelem pro danou inovaci produktu
 pokud firma již v minulosti řešila stejnou službu se stejným
dodavatelem pro daný produkt, nejedná se o prvotní spolupráci
• Na 1 IČ možnost pouze 1 žádost a žadatel si musí vybrat, zda
chce s podporou řešit design produktu anebo marketing
produktu (obojí v 1 žádosti nelze)
• Cena zakázky: od cca 71.500 do jakékoliv výše (max. 70% kryto
inovačním voucherem v rámci horního limitu
dotace, zbytek z vlastních zdrojů žadatele nebo
jiných soukromých zdrojů)
• Zdroj financování: rozpočet Zlínského kraje (2 mil. Kč), může
být poskytnuto 10 – 40 inovačních voucherů
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: inovační voucher se proplácí EX POST
(po doložení úhrady zrealizované zakázky z účtu podnikatele v plné výši)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE
• Právnické osoby ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích
• Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje
• Zápis do obchodního rejstříku nejpozději do 31. 8. 2017
• Podnikající ve vymezených CZ-NACE – podporovány jsou
výstupy spolupráce, směřující do daných CZ-NACE
• Doložení konkrétní nabídky spolupráce od dodavatele
• Splnění dalších formálních požadavků – nevystaven inkasní
příkaz, bezdlužnost vůči státu, není v likvidaci, insolvenci atd.
• Nevyčerpání limitu de minimis – poskytování v režimu de minimis

OBECNĚ O DOTAČNÍM PROGRAMU RP15-17
Výstupy spolupráce s využitím inovačního voucheru musí
směřovat do některého z následujících odvětví:
• Zpracovatelský průmysl (sekce C, odvětví 10 – 33), vyjma
výroby koksárenských produktů, ocelářství, stavby lodí a
plavidel, výroby syntetických vláken
• Stavebnictví (sekce F, odvětví 41-43)
• Informační a komunikační činnosti (sekce J, odvětví 58-63)
• Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M, odvětví 71-72)

POSTUP ZÍSKÁNÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU
Dodavatel služby
(kreativec)
Nabídka dodavatele
služby

Žadatel o
inovační voucher
Vyplněná a odevzdaná
dotační žádost

Zlínský kraj

Administrativní
kontrola a hodnocení
Seznam úspěšných
a neúspěšných
žadatelů

Oznámení o získání
inovačního voucheru

Uzavření Smlouvy o dílo
s dodavatelem služby

Schválení úspěšných
žadatelů

Uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace

ŽÁDOST O INOVAČNÍ VOUCHER
• k vyplnění nutné mít nainstalován software Form Filler
(https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/)

• formulář žádosti a další dokumenty k dispozici na webu
Zlínského kraje (http://www.kr-zlinsky.cz/rp15-17-inovacnivouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-14283.html)
• elektronický příjem vyplněné žádosti v termínu od 23. 10. 2017
do 1. 12. 2017 do 12:00 hod.
• zároveň nutné do uvedeného termínu doručit na podatelnu
Zlínského kraje také tištěnou podobu finální žádosti (s
vygenerovaným registračním číslem) a její přílohy:
 Nabídka dodavatele služeb
 kopie smlouvy o běžném účtu či písemné potvrzení banky o jeho vedení
 prohlášení de minimis
 případně plná moc (pokud nezastupuje žadatele statutár)

ŽÁDOST O INOVAČNÍ VOUCHER
Vše podstatné k procesu žádosti uvedeno v Manuálu pro žadatele
o inovační voucher, doporučujeme postupovat v následujících
krocích:
1. prostudovat základní parametry – JSEM VHODNÝ ŽADATEL?
2. vybrat dodavatele služeb splňujícího dané podmínky a
dohodnout s ním spolupráci = ZPRACOVAT NABÍDKU (dle
vzoru na webu)
3. zpracovat elektronickou žádost a případně ji konzultovat na
Zlínském kraji (odbor strategického rozvoje kraje)
4. elektronicky odeslat a poté v tištěné podobě stihnout
odevzdat žádost včetně příloh (do 1. 12. do 12:00 hod.)

OBSAH ŽÁDOSTI O INOVAČNÍ VOUCHER
1. Název projektu a identifikace žadatele – včetně
informace o podílech žadatele v jiných právnických
osobách a podílnících v právnické osobě žadatele
2. Identifikace dodavatele služeb

3. Identifikace projektu – termín, rozpočet
4. Účel a odůvodnění žádosti, specifická kritéria
5. Příloha „Nabídka dodavatele služeb“, vložená v
.pdf (podepsaná oprávněnou osobou dodavatele)

DŮLEŽITÉ ČÁSTI ŽÁDOSTI PRO HODNOCENÍ
Účel a odůvodnění žádosti:
Co je Váš produkt a
co je jeho inovace?
(0 – 10 bodů)

Proč spolupracujete s
vybraným dodavatelem, jaký
přínos spolupráce očekáváte?
(0 – 10 bodů)

DŮLEŽITÉ ČÁSTI ŽÁDOSTI PRO HODNOCENÍ
Specifická kritéria:

Zvýhodnění startupu (od 1. 12. 2014
(+10 bodů)

Zvýhodnění MSP
(5 - 15 bodů)

Přiřazení projektu do ke
konkrétní odrážce konkrétní
domény specializace
(0 – 10 bodů)

DŮLEŽITÉ ČÁSTI ŽÁDOSTI PRO HODNOCENÍ
Další specifická kritéria:
• zvýhodnění regionální spolupráce – dodavatel
služby ze Zlínského kraje (+ 15 bodů)
• zvýhodnění (+ 10 bodů) při spolupráci na
produktovém designu oproti produktovém
marketingu

Při převisu žádostí nad alokací rozhoduje celkový
počet bodů (max. 100 bodů), v případě shody bodů
určuje pořadí datum a čas elektronického podání
žádosti.

FORMULÁŘ NABÍDKY DODAVATELE SLUŽEB

K dispozici na http://www.kr-zlinsky.cz/rp15-17-inovacnivouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-14283.html

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
• Poskytnutí dotace (inovačního voucheru) schvaluje Rada
Zlínského kraje (předpoklad leden 2018)
• Po schválení Radou Zlínského kraje je žadatel informován o
výsledku hodnocení – v případě, že mu je poskytnuta dotace,
je vyzván k doložení podepsané Smlouvy o dílo s dodavatelem
(k dispozici vzor smlouvy)
• Zároveň je také úspěšný žadatel vyzván k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace, definující podmínky poskytnutí inovačního
voucheru.
• Zakázka (spolupráce s dodavatelem) může být realizována v
termínu od 23. 10. 2017 do 31. 10. 2018 – v tomto termínu je
nutné předložit také závěrečnou zprávu s vyúčtováním,
obsahující:
 předávací protokol
 kopii proplacené faktury dodavateli služeb
 doklad o proplacení faktury dodavateli služeb (výpis z účtu)

PROPLACENÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU
Dodavatel služby
(kreativec)

Předávací protokol a
vystavení faktury

Žadatel o inovační
voucher

Zlínský kraj

Úhrada faktury
dodavatele služby

Žádost o proplacení
inovačního voucheru

Administrativní kontrola
žádosti (tj. Závěrečné
zprávy s vyúčtováním a
příloh)

Prostředky inovačního
voucheru na účtu
úspěšného žadatele

Úhrada inovačního
voucheru

SHRNUTÍ HARMONOGRAMU
• 18. 9. 2017 – zveřejnění krajského dotačního programu RP1517 Inovační vouchery Zlínského kraje
• 16. 10. 2017 – informační seminář pro žadatele
• 23. 10. 2017 (0:00 hod.) – 1. 12. 2017 (12:00 hod.) – příjem
žádostí o inovační voucher (elektronické odeslání + doručení
tištěné žádosti s přílohami)
• 12/2017 – 01/2018 – hodnocení žádostí o inovační voucher a
schválení úspěšných žadatelů
• 02 – 03/2018 – doložení Smlouvy o dílo mezi úspěšným
žadatelem a dodavatelem služby a následně podpis dotační
smlouvy
• 23. 10. 2017 – 31. 10. 2018 – realizace zakázek s podporou
inovačního voucheru
• 31. 10. 2018 – nejzazší datum odevzdání závěrečné zprávy s
vyúčtováním (proplacení voucheru po kontrole této zprávy)

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Administrace žádostí
Ing. Katarína Koňaříková
Tel.: 577 043 416,
katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz

Odborné záležitosti
Ing. David Mareček
Tel.: 577 043 413,
david.marecek@kr-zlinsky.cz

WWW.KR-ZLINSKY.CZ – SEKCE DOTACE

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing. David Mareček
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje

david.marecek@kr-zlinsky.cz
Tel.: 577 043 413, 731 555 188

