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Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019 
Formulář žádosti 
 
1. Název projektu 

Název projektu  
 
2. Žadatel 

Název (obchodní 
jméno) 

 

IČO  
DIČ  
Právní forma  
Adresa sídla  
Adresa provozovny Je-li odlišná od sídla 
Plátce DPH? Ano / Ne 
Kontakt Telefon, web 

 
3a. Osoby žadatele – fyzická osoba 

Statutární 
zástupce 

Jméno a příjmení  

 Funkce  
Kontaktní osoba Jméno a příjmení  
 Funkce  
 Telefon  
 E-mail  

 
3b. Osoby žadatele – právnická osoba (PO) 

Statutární 
zástupce 

Jméno a příjmení  
Právní důvod 
zastoupení 

 

Osoby s podílem 
v PO 

Uveďte všechny osoby, každou na zvláštní řádek, a k nim podíl v % 

Osoby, v nichž má 
PO přímý podíl  

Uveďte všechny osoby, každou na zvláštní řádek, a k nim podíl v % 

Kontaktní osoba Jméno a příjmení  
 Funkce  
 Telefon  
 E-mail  

 
4. Činnost žadatele 

Hlavní oblast podnikání Vypsat slovy 
Oblast podnikání, na niž bude 
směrována podpora 

Vypsat slovy 

Dosavadní činnost v oblasti VVI Vypsat slovy – například vlastní výzkum, spolupráce s VŠ apod. 
 
5. Poskytovatel znalostí 

Název  
IČO  
DIČ  
Adresa, sídlo  



POZOR: Tento formulář se používá pouze v případě, kdy nefunguje elektronická žádost na 
www.icuk.cz/inovacni-vouchery 

 
Pracoviště Fakulta, ústav apod. 
Kontaktní osoba Jméno a příjmení  
 Funkce  
 Telefon  
 E-mail  
Dosavadní 
spolupráce 

Proběhla již dříve s touto VO spolupráce, která byla podpořena Inovačním 
voucherem Ústeckého kraje? Ano / Ne. Pokud ano, tak v kterém roce? 

 
6. Popis projektu 

Cíl projektu Jaký problém bude řešen 
Popis projektu Jak bude probíhat spolupráce s poskytovatelem znalostí 
Výstupy projektu Co žadatel obdrží od poskytovatele znalostí 
Inovativnost projektu V čem je řešení odlišné od toho, co je dnes na trhu běžně k dispozici 
Využití projektu Využití výstupů v činnosti firmy – uplatnění výsledků na trhu nebo při 

činnosti firmy. Včetně časového odhadu. 
Ekonomické přínosy Je-li to možné, odhad ekonomických přínosů projektu pro žadatele. 

 
7. Rozpočet projektu 

Celkové způsobilé výdaje Kč (bez DPH)  
Požadovaná dotace Kč  
Podíl dotace % Max. 70 % ze způsobilých výdajů 
Celkové výdaje projektu Kč (vč. DPH) Případně vč. dalších nezpůsobilých výdajů 

 
8. Harmonogram projektu 

Plánované 
zahájení 

Nejdříve po schválení udělení voucheru 

Plánované 
ukončení 

Nejpozději do 31. 1. 2020 

Plánované 
předložení 
závěrečné zprávy 

Do 30 dnů po ukončení fyzické realizace projektu, nejpozději do 28. 2. 2020 

 
9. Přílohy 
• Čestné prohlášení žadatele o podporu 
• Čestné prohlášení de minimis 
• Nabídka poskytnutí znalostí (dohoda o budoucí smlouvě s výzkumnou organizací) 
• Přehled podpořených projektů 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
Podpis osoby zastupující žadatele: 


