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Kontext projektu 

• Projekt programu  Akcelerace 

     podpora podnikání na území HMP (především pro MSP). 

 

• Vouchery: 

      dotované poukázky na nákup služeb od VaV instituce, 

      online žádost (3-5 stran), 

      ověřený produkt: poprvé v Jihomoravském kraji (JIC), 2009. 

 

• Koncept implementace: 31. 10. 2012 v Radě HMP. 

 

• Implementační agentura: Rozvojové projekty Praha, a.s. 

 



Cíle projektu  

• Kontakt mezi podnikateli a poskytovateli znalostí 
(vědecko-výzkumné instituce). 

 

• Spolupráce na menších jednorázových projektech s 
vizí dlouhodobější činnosti. 

 

• Očekávaný efekt: 

      zvýšení konkurenceschopnosti podniků, 

      zefektivnění komercializace výsledků výzkumu a  

      vývoje poskytovatelů znalostí. 

 

 



Užití voucheru (výstupy) 

Vývoj produktu / procesu / služby, 
testování a měření, 
studie proveditelnosti, 
přístup k výzkumnému zařízení, 
navrhování prototypů, 
analýza vhodnosti použití materiálu, 
design produktu, 
tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu, 
posouzení ekonomického dopadu, 
analýza trhu / marketingová strategie, 
inovační / technologický audit, 
nastavení nového byznys nebo management modelu firmy, 
optimalizace operačních procesů firmy…  
 
www.inovacnivouchery.cz – Případové studie  
www.objevtesmer.cz – Případové studie  

http://www.inovacnivouchery.cz/
http://www.inovacnivouchery.cz/
http://www.objevtesmer.cz/


Nepodporované aktivity 

Standardní tréninkové a školicí kurzy, 

koupě softwaru, 

reklamní materiály - design a produkce  

(včetně tvorby webových stránek), 

standardní opakující se služby (např. auditorské služby, 
účetnictví, prodejní aktivity apod.), 

právní služby, 

dotační poradenství, 

stáže pro studenty, 

podpora exportu, 

nákup materiálu (který není nezbytný pro realizaci zakázky). 



Účastníci projektu 

• Garant projektu:  

      HMP, poskytovatel finančních prostředků. 

 

• Implementační agentura: 

      Rozvojové projekty Praha, a.s. (RPRG) 

 

• Odborní partneři (poskytovatelé znalostí): 

      vědecko-výzkumné instituce na území HMP. 

 

• Žadatelé (příjemci voucheru): 

      právnické osoby se sídlem či zapsanou  provozovnou v HMP 

      (a.s., s.r.o., v.o.s., kom. spol., SE, EHZS, družstvo) 



Poskytovatelé znalostí 

• Vědecko-výzkumná pracoviště na území HMP 

 

• Formy:  

      veřejná výzkumná instituce, 

      veřejná vysoká škola. 

      výzkumná organizace dle z. 130/2002 Sb. (schválená RVVI). 

 

• Spolupráce: 

      podpis memoranda o spolupráci (s RPRG), 

      předání nabídkových listů svých služeb (formát .doc), 

      určení kontaktní osoby (koordinace transferu služeb). 

 

• Podmínka:  

      prvotní spolupráce s podnikatelem na daném typu aktivity. 

 



Příjemce voucheru 

• Podnikatelské subjekty:  

      právnické os. se sídlem či zapsanou provozovnou v HMP. 

 

• Bez omezení odvětvového zaměření podnikání (CZ-NACE). 

 

• Splnění kritérií – čestné prohlášení:  

      oprávnění k podnikání na území ČR, 

      registrován k dani z příjmu, 

      nesmí být v likvidaci či úpadku, bezdlužnost (stát, ZP, ČSSZ), 

      beztrestnost (hospodářský nebo trestný čin proti majetku), 

      nedoplatky vůči projektům spolufinancovaných z rozpočtů EU, 

      prvotní spolupráce s VaV institucí na daném typu aktivity. 

 

• 1 žadatel = 1 projekt (v jedné výzvě) 



Organizace projektu 

1. Schválení konceptu PIV.  

2. Smlouva o spolupráci mezi 
implementační agenturou (Rozvojové 
projekty Praha, a.s.) a odborným 
partnerem. 

3. Poptávka – nabídka poskytnutí znalostí 
(příloha žádosti). 

4. Žádost o poskytnutí inovačního 
voucheru. 

5. Smlouva o poskytnutí inovačního 
voucheru (HMP a žadatel). 

6. Smlouva o dílo (žadatel a odborný 
partner). 

7. Kopie smlouvy o dílo mezi žadatelem a 
odborným partnerem. 

8. Realizace zakázky. 

9. Platba za zakázku. 

10. Žádost o proplacení dotace z prostředků 
HMP + dokumentace. 

11. Proplacení voucheru (ex-post). 

12. Vyúčtování PIV, controlling, zpětná vazba 
a vyhodnocení. 

 

 

 



Controlling a vyhodnocení 

• Controlling: 

      formální správnost přijatých dokladů (průběžně), 

      namátková kontrola realizovaných projektů. 

 

• Vyhodnocení: 

      závěrečná zpráva (žadatelé i poskytovatelé znalostí). 

 

Příklad:    Jak jste spokojeni se spoluprací? 

    Zúčastnili byste se znovu takového projektu? 

    Spolupracovali byste s PZ i bez dotace? 

    Plánujete spolupracovat s PZ i v budoucnu? 

    Jak hodnotíte výsledky projektu na Vaší instituci? 



Finanční rámec  

• Max. hodnota spolupráce nestanovena. 

 

• Míra dotace na 1 projekt: 

     výše dotace 75 000 až 200 000 Kč, 

     dotace max. na 75% hodnoty spolupráce. 

 

• Forma veřejné podpory: de minimis. 

 

• Alokace na pilotní výzvu 2013:  10 milionů Kč. 

 

• Absorpční  kapacita = 50 až 133 voucherů. 

 



Harmonogram 

• I. – IV. 2013   workshopy pro zájemce z řad  
   vědecko-výzkumných organizací 

    

• V. – VI. 2013   workshopy pro žadatele  
    

• 28. 5. – 15. 7. 2013  výzva pro podání žádostí o poskytnutí  
   voucherů (online žádost) 

 

• VII. 2013   vyhodnocování podaných žádostí 

 

• VII. 2013   losování a vyhlášení výsledků 

 

• VII. 2013 – VI. 2014 podpis smlouvy o dílo, realizace spolupráce 



Další projekty Akcelerace 

• Kontaktní centrum pro podnikatele 

      poradenství zejména pro malé a střední firmy v Praze, 

      zprostředkování poradenství partnerů projektu Akcelerace, 

      pořádání seminářů na témata z vybraných oblastí podnikání, 

      poskytování návodů a materiálů pro usnadnění styku s úřady. 

 

 

• Strategie podpory podnikání 2013+ 

      podpora podnikatelů na území HMP, 

      analytická část z analýz provedených v regionu, 

      projednání návrhové části strategie formou kulatých stolů                           

      s podnikatelskou veřejností. 

 

 

 



Kontaktní centrum pro 
podnikatele 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partneři 

 

 



Kontakty 

 

Ing. Ondřej Havlíček 
Výkonný ředitel Akcelerace 

Rozvojové projekty Praha, a.s. 

Email: ondrej.havlicek@rprg.cz  
 

Ing. Pavel Holman 
Koordinátor inovačních voucherů 

Rozvojové projekty Praha, a.s. 

Email: vouchery@rprg.cz 

 

 
Web: www.akcelerace-praha.cz 
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