
Asistenční vouchery
Nebuďte na přípravu projektů sami!



Asistenční vouchery

• Zdroj informací : www.proinovace.cz nebo kr-kralovehradecky.cz 

• Účel dotace: aktivity spojené s přípravou projektu, nikoliv jeho realizací (příprava a 

vypracování dokumentace projektového záměru, zpracování analýzy, průzkum 

trhu, studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, technická řešení) 

• Lhůta pro podání žádosti o dotaci: do 29.4.2022 (v jednání možnost prodloužení 

do 30. 6. 2022) 

• Alokace: : 1.500.000 Kč

• Rozmezí dotace: 100.000 Kč – 500.000 Kč 

• Max. procentuální podíl dotace: 85 %

https://www.proinovace.cz/cs/vouchery/asistencni-vouchery/co-jsou-asistencni-vouchery
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/asistencni-vouchery/asistencni-vouchery-kralovehradeckeho-kraje-325249


Základní informace

• Doba realizace přípravy projektu 1.2.2021 – 29.4.2022 (30.6.2022)

• Způsobilý žadatel o dotaci: veřejnoprávní nebo

soukromoprávní subjekt se sídlem nebo 

pobočkou na území Královéhradeckého kraje 

• Možnost podat až 3 žádosti

• Dotace bude poskytnuta v režimu 

de minimis nebo 

v režimu mimo veřejnou podporu



Základní informace

• Navržený projekt musí splňovat kritéria tzv. strategické intervence (s posouzením pomáhá 
developer):
a) přispívá k dosažení strategického cíle krajské RIS3 strategie (cíle: zvýšení inovační 

výkonnosti firem, podpora excelentního veřejného výzkumu pro aplikace, rozvoj lidských 
zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace)
A ZÁROVEŇ

b) posiluje spolupráci mezi subjekty výzkumného a inovačního prostředí
A ZÁROVEŇ

c) má přínosy/dopady pro soukromý sektor
NEBO

d) posiluje vybranou doménu specializace krajské RIS3 strategie (6 domén: automobilový 
průmysl, strojírenství, textil, zemědělství a lesnictví, medicína, elektronika a IT)



Postup při podávání žádosti

1. kontaktovat developera s možností konzultovat projektový záměr a vyplnit 
projektovou fiši (viz příloha č. 5 na dotačním portálu): 

T. Bergerová tbergerova@kr-kralovehradecky.cz , L.Michálková michalkova@cirihk.cz, 
J.Špelda spelda@cirihk.cz)

2.    vypracování krátké prezentace k projektové fiši pro RVVI
schvalování projektového záměru jako strategickou intervenci

3.    v případě schválení RVVI se podává žádost o Asistenční voucher 
viz příloha na dotačním portálu (probíhá formální a věcná kontrola, finální 
rozhodnutí vydává Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje)

mailto:tbergerova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:michalkova@cirihk.cz
mailto:michalkova@cirihk.cz
mailto:spelda@cirihk.cz


Výsledek přípravy projektu

Projektový záměr, na jejíž přípravu získal žadatel Asistenční voucher, musí být:
a) předložen do vhodného dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni
nebo
b)    připraven k realizaci z vlastních či místních (obecních či krajských) zdrojů.
V případě předkládání žádosti o dotaci na realizaci projektu do konkrétní vyhlášené 
výzvy, formálním výsledkem přípravy projektu je zpracovaná žádost včetně 
povinných příloh (žádost musí projít kontrolou kritérií přijatelnosti a splnit 
formální náležitosti dané výzvy).
V ostatních případech (neznalost vyhlášení výzvy, financování z vlastních zdrojů) je 
formálním výsledkem přípravy projektu zpracovaná studie proveditelnosti 
projektového záměru.



Kontakty k Asistenčním voucherům

Ing. Lenka Dušková – finanční manažer
kontakt: oddělení evropských grantů, tel: 495 817 498, 720 987 138, 
e-mail: lduskova@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Tereza Bergerová - RIS3 developer
kontakt: oddělení evropských grantů, tel: 495 817 284, 702 210 109,
e-mail: tbergerova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Lenka Michálková - RIS3 developer 
kontakt: Centrum investic, rozvoje a inovací, tel: 725 453 129, 
e-mail: michalkova@cirihk.cz
Ing. Jan Špelda - RIS3 developer
kontakt: Centrum investic, rozvoje a inovací, tel: 602 352 501, 
e-mail: spelda@cirihk.cz



Děkujeme za pozornost!
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