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Základní informace o programu

Jednou z aktivit projektu Smart akcelerátor II, spolufinancovaný z 
OP VVV a Středočeského kraje, realizovaný Středočeským krajem 
a Středočeským inovačním centrem, spolkem.

Dotační program umožňující zajistit kvalitní přípravu projektů se 
zaměřením na:

Podporu přípravy strategických projektů s významným dopadem 
na inovační prostředí kraje.

Zajištění adekvátních podmínek pro přípravu strategických 
projektů do stádia realizovatelnosti

Alokace Programu: 7 000 000,- Kč

Výše podpory: min. 150 000 Kč, max. 500 000 Kč

Míra podpory: 
85 % podnikatelské subjekty

95 % veřejné subjekty
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Základní informace o programu

Termín podávání žádostí: 25.9.2020 – 29.4.2022 (nebo do 
naplnění 150 % alokace Programu), 

Kontinuální výzva

Způsob financování: ex post, do 30 dní od schválení vyúčtování, 
nejpozději 31.12.2022

Podrobné informace (včetně kontaktů, formulářů,  metodické 
příručky a zbývající alokaci Programu)

https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/program-smart-akcelerator-ii-asistence
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Předmět podpory

Příprava projektové žádosti Strategického projektu,

zpracování projektové žádosti o podporu Strategického projektu 
(včetně všech příloh) a její podání do některého z národních či 
evropských dotačních programů (např. H2020, OP PIK, OP VVV 
aj.)

Příprava extenzivní projektové fiše (Studie proveditelnosti) 
strategického projektu, 

kvalitně rozpracovaný projekt s významným dopadem na 
inovační prostředí Středočeského kraje, s danou obsahovou 
strukturou

odpovídá připravenosti projektu k podání do programu 
dotačních titulů v blízké budoucnosti či realizaci projektu z jiných 
finančních zdrojů
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Strategický projekt

projekt s významným dopadem na inovační prostředí 
Středočeského kraje,

soulad s RIS3 strategií Středočeského kraje,

prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení některého 
ze strategických cílů RIS3 strategie Středočeského kraje, 

posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji, 
popř. mimo kraj,

má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji, tj. 
např. prokazatelně prostřednictvím podpory inovací přispívá k 
růstu konkurenceschopnosti firem v kraji nebo slouží k posílení 
inteligentní specializace vybraných domén kraje definovaných 
RIS3 strategií Středočeského kraje, vedoucí k vytváření 
konkrétních nových či významně změněných produktů, 
technologií, postupů či vlastností výrobků, které vedou či 
povedou k většímu úspěchu firem v dané doméně na trhu, a 
zpravidla vedou k růstu produktivity a růstu obratu firem v dané 
doméně specializace
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Oprávnění žadatelé

Veřejný (veřejnoprávní) subjekt,

Podnikatelský subjekt se sídlem nebo provozovnou ve 
Středočeském kraji
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Veřejná podpora

Podporu lze poskytnout, pokud projekt:

nezakládá veřejnou podporu (žadatel dokládá čestným 
prohlášením, strategický projekt takto musí být posouzen i 
v rámci cílového programu), 

je předkládán v režimu de minimis (platí vždy pro projekty 
podnikatelských subjektů, žadatel dokládá ke smlouvě o 
poskytnutí dotace čestné prohlášení o skutečnostech rozhodných 
pro přiznání podpory v tomto režimu).

8



Způsobilé výdaje

Časová způsobilost: od 1.1.2020 (za podmínky dodržení pravidel 
Programu, např. zadávání zakázek, dokladování, účtování apod.) 
do podání žádosti do cílového programu (nejpozději 30.4.2022) 
nebo předložení extenzivní projektové fiše poskytovateli dotace 
(nejpozději do 30.9.2022), 

Zp. Výdaje (pouze neinvestiční)

mzdové náklady zaměstnanců žadatele, 

cestovné, 

nákup služeb (expertní služby jako je průzkum trhu, zpracování 
žádosti), služby související s organizací workshopů, pořízení 
analýz, studií, marketingový průzkum aj.,

dále např. technická dokumentace apod.

projekt je možné řešit i formou subdodávek, 
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Způsob podání žádosti

Žádost na předepsaném formuláři,

osobně (v listinné a elektronické podobě) na podatelně KÚ,

datovou schránkou,

žádost nelze podat prostřednictvím poštovních služeb,

Lze podat více žádostí jedním žadatelem (pozor na pořadí 
podání),

Před podáním žádosti povinná konzultace projektu s určeným 
RIS3 developerem, (písemné nezávazné vyjádření developera je 
přílohou žádosti):

podniky: Ing. Jakub Hudec, hudec@s-ic.cz, 601 214 436

výzkumné organizace a vysoké školy: Mgr. Lenka Podjuklová, 
podjuklova@s-ic.cz, 601 214 937

obce a města: Ing. Přemysl Růžička, ruzicka@s-ic.cz, 601 214 431
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Hodnocení žádostí
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Další povinnosti příjemce dotace

Příprava strategického projektu
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V případě, že je strategický projekt podán do cílového programu PŘED PODPISEM 

SMLOUVY o poskytnutí dotace:

Předložení Projektové žádosti o 

spolufinancování Strategického projektu do 

cílového Programu

nejdříve po podání žádosti o dotaci Programu 

Asistence, nejpozději však do 30.4.2022 

Doložení kopie projektové žádosti podané do 

cílového programu

bezodkladně po jejím podání

Doložení splnění kontroly formálních 

náležitostí v cílovém programu

do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, 

nejpozději do 30. 9. 2022

Předložení závěrečného vyúčtování do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 

nejpozději 30. 9. 2022

V případě, že je strategický projekt podán do cílového programu PO PODPISU 

SMLOUVY:

Předložení Projektové žádosti o 

spolufinancování Strategického projektu do 

cílového Programu

do 10-ti měsíců od podpisu Smlouvy o 

poskytnutí dotace, nejpozději do 30. 4. 2022

Doložení kopie projektové žádosti podané do 

cílového programu

bezodkladně po jejím podání

Doložení splnění kontroly formálních 

náležitostí

do 10 dnů od kontroly, nejpozději do 

30. 9.2022

Předložení závěrečného vyúčtování do 20 pracovních dnů od podání do cílového 

programu



Další povinnosti příjemce dotace

Extenzivní projektová fiše

Povinnost konzultovat změny v žádosti s poskytovatelem dotace

Pravidla zadávání veřejných zakázek (pozor na zakázky nad 500 
000,-Kč bez DPH)
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Předložení Extenzivní projektové fiše do 10 měsíců od podpisu Smlouvy o 

poskytnutí dotace, nejpozději 30. 9. 2022

Předložení závěrečného vyúčtování do 10 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí 

dotace, nejpozději 30. 9. 2022



Závěrečné vyúčtování projektu –
dokladování osobních nákladů

Pracovní smlouvy / DPČ / DPP + popis pracovní 
činnosti/platové/mzdové,

Některý z uvedených dokumentů musí obsahovat:

identifikaci projektu (pracovní název),

popis pracovní činnosti,

rozsah úvazku (max. 1,0 u žadatele o podporu z programu 
Asistence),

údaje o výši mzdy.

Projektové výkazy práce (musí obsahovat identifikaci projektu, do 
kterého je pracovník zapojen) předkládají zaměstnanci s DPČ, 
DPP nebo s pracovními smlouvami, kteří pracují pouze z části 

svého úvazku na přípravě daného projektu.
Mzdové rekapitulace ve formě výplatních pásek nebo mzdových 
listů,

Doložení dokladů o uhrazení všech nárokovaných výdajů 

výpis z BÚ

výdajový pokladní doklad.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění
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Závěrečné vyúčtování projektu –
dokladování nákupu služeb

Objednávka/smlouva,

Faktura,

Potvrzení o zveřejnění objednávky/smlouvy (pokud má 
organizace povinnost zveřejňování),

Doklad o úhradě platby,

Výstup provedené služby včetně akceptačního protokolu

15



Závěrečné vyúčtování projektu –
dokladování cestovních náhrad

Cestovní příkaz + vyúčtování cesty (výdaje spojené s dopravou na 
služební cestu),

Zpráva z pracovní cesty (přínos v realizaci připravovaného 
projektu),

Doklad o úhradě,

Platná směrnice organizace upravující poskytování cestovních 
náhrad.

(Cestovní náhrady nesmí přesáhnout 20 % celkových způsobilých 
výdajů).
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Děkujeme za Vaši účast

Krajský RIS3 koordinátoři:

Ing. Jiří Kubiš

tel.: 257 280 402, 777 172 038, e-mail: kubis@kr-s.cz

Bc. Alena Hanzel

tel.: 257 280 381, e-mail: hanzel@kr-s.cz

Bc. Kateřina Houbová

tel.: 723 513 487, e-mail: houbova@kr-s.cz
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