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1. Co je Start Up Voucher?
1.1.Poslání programu
Start Up Voucher je podpůrný nástroj realizovaný Moravskoslezským inovačním centrem
a.s., IČO: 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava,
zaspaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka
1686 (dále jen „MSIC“) na podporu slibných inovativních záměrů malých a středních
podniků, jejichž záměr je v počáteční fázi, ale jedná se o radikální inovaci s potenciálem
rychlého prosazení na trhu a zajištěním rychlého růstu firmy.
1.2.Stručný popis programu
Program probíhá jako dvoukolová soutěž, kde se přihlášené osoby, které splňují podmínky
účasti, utkají o finanční a nefinanční pomoc pro rozvoj jejich podnikání či vývoj jejich
produktu.
Uchazeč může přihlásit libovolný podnikatelský projekt, záměr či nápad, který dosud
nebyl realizován či v době zaslání přihlášky ještě neuplynul 1 rok od jeho uvedení na trh.
Společnost MSIC požaduje, aby produkt/služba byl inovativní a škálovatelný.
Účastníci soutěže mohou získat kromě finančních prostředků od společnosti MSIC také
podporu formou koučinku prostřednictvím externích koučů, jejichž výběr úspěšným
příjemcům zajišťuje MSIC prostřednictvím své sítě partnerů, a dále mohou také úspěšní
účastnicí soutěže získat možnost využít sdílené laboratoře a kancelářské prostory pro vývoj
a rozvoj. Tyto práce koučů může být hrazena přímo z vlastní finanční dotace věnované
úspěšným uchazečům.

2. Harmonogram
Žádosti uchazečů mohou být předkládány průběžně, a to v období od vyhlášení výzvy na
webových stránkách MSIC do 05.11.2021. Později předložené přihlášky již nebudou do
soutěže zahrnuty a MSIC k jejich doručení nebude přihlížet, když o této skutečnosti není
společnost MSIC povinna uchazeče, který doručil svoji přihlášku po uvedené lhůtě, jakkoliv
informovat.
MSIC dále upozorňuje na skutečnost, že do soutěže budou zahrnuty jen ty přihlášky, které
budou ze strany uchazeče vyhotoveny v souladu s těmito podmínkami a budou obsahovat
všechny vyžadované informace či přílohy.

3. Zúčastněné strany
3.1.

Žadatel či uchazeč

Podat žádost o dotaci z programu Start Up Voucher může jakákoliv osoba, která má
škálovatelný a inovativní projekt s globálním přesahem. Žadatelem tedy může být zejména
fyzická či právnická osoba, která je podnikatelem. Účastnit soutěže se však může rovněž
fyzická nepodnikající osoba, avšak pouze za předpokladu, že se v následně uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace zaváže k založení živnostenského oprávnění či zajistí legálnost
svého podnikání jiným vhodným způsobem jako například založením společnosti, a to ve
lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Podmínkou účasti žadatele v soutěži je řádné vyplnění přihlášky a zpracování tzv. pitch
decku, ve kterém uchazeč vysvětlí svůj nápad dle poznámek a pokynů v něm obsažených
(dále jen „Přihláška“). Nebude-li Přihláška obsahovat veškeré údaje, jež jsou ze strany
společnosti MSIC vyžadovány, a to zejména prostřednictvím pokynů dostupných na
webových stránkách MSIC či těchto podmínek, nebude k takto neúplné Přihlášce pro účely
soutěže přihlíženo, nerozhodne-li společnost MSIC v konkrétním případě jinak. Společnost
MSIC není povinna uchazeče, který doručil svoji přihlášku bez požadovaných náležitostí, o
této skutečnosti jakkoliv informovat.
Přihláška musí být společnosti MSIC řádně a včas doručena, a to způsobem, který bude
žadatel schopen kdykoliv prokázat, tedy zejména e-mailovou formou na kontaktní emailovou adresu petr.lichnovsky@ms-ic.cz.
Povinnou přílohou Přihlášky budou následující dokumenty:
•

čestné prohlášení o tom, že:
o žadatel není v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v
insolvenčním řízení či zahájení uvedeného insolvenčního řízení nehrozí;
o má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo
rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči
státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě
sociálního zabezpečení;
o nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku.

Při vyplňování přihlášky či ověření jejího řádného doručení je společnost MSIC připravena
poskytnout uchazeči součinnost, a to zejména v případě, kdy bude potřeba nějakou
informaci blíže dovysvětlit či jinak upřesnit.
Zasláním Přihlášky společnosti MSIC uchazeč projevuje svůj souhlas s těmito pravidly
soutěže, když takto doručená Přihláška nemůže být ze strany uchazeče jednostranně
odvolána. Společnost MSIC však zájem o odvolání Přihlášky zváží a v důvodných
případech může s ukončením uchazeče v soutěži vyslovit svůj výslovný souhlas. Uvedené
však záleží vždy na výlučné úvaze MSIC.
Podáním Přihlášky uchazeč čestně prohlašuje, že podnikatelský záměr, který bude v rámci
soutěže prezentovat, je jeho vlastní a není předmětem žádného sporu či probíhajícího
soudního řízení. Uchazeč rovněž prohlašuje, že spoluautoři podnikatelského záměru/nápadu
s přihlášením do soutěže souhlasí. V případě, že uvedené prohlášení ze strany uchazeče se
ukáže být jako nepravdivé, odpovídá žadatel za veškerou újmu z toho vzniklou, zejména

bude povinen navrátit v případě úspěchu v soutěži veškeré získané finanční plnění, uhradit
náklady na realizaci soutěže, vyvstane-li potřeba jejího opakování či uhradit jakoukoliv
újmu, kterou by po společnosti MSIC požadovala jakákoliv třetí osoba z důvodu
neoprávněného zacházení s podnikatelským záměrem.
Podáním přihlášky dále uchazeč bere na vědomí, že účast v soutěži je spojena s PR a
marketingovými aktivitami, a to zejména za účelem další propagace vyhlášené soutěže,
jakož i společnosti MSIC. Podáním přihlášky tak současně vyjadřujete svůj souhlas se
zveřejněním jmen, názvu a stručné anotace projektu, dosažených výsledků v soutěži a
v rámci čerpání finančních prostředků a fotografií. Uvedené skutečnosti bude následně
společnost MSIC oprávněna dále šířit v rámci své činnosti, a to zejména za účelem další
propagace soutěže či činnosti společnosti MSIC.
3.2.

Implementační agentura, organizátor a finanční garant

Společnost MSIC zajišťuje řádný výkon činností souvisejících s výše uvedenými funkcemi,
a to zejména ze svého postavení jakožto podporovatele malých a středních podnikatelů.
Společnost MSIC však neodpovídá za žádnou újmu vzniklou uchazeči v důsledku jeho
účasti či neúčasti v soutěži, když tuto skutečnost bere uchazeč na vědomí.
V této souvislosti rovněž společnost MSIC upozorňuje, že uchazeč nemá právo na náhradu
jakýchkoliv nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti se svou účastí v programu či
v souvislosti se svým zájmem se v soutěži účastnit.
Společnost MSIC bude podnikatelský nápad střežit jako obchodního tajemství. Ochrana
před zneužitím třetí stranou je zaručena podpisem prohlášení o mlčenlivosti. Společnost
MSIC se zavazuje podepsat tato prohlášení výhradně s hodnotiteli soutěže, mentory a
zaměstnanci MSIC, kteří se projektu budou věnovat interně. Opatření k ochraně
mlčenlivosti se netýká jiných osob, zejména pak osob přítomných při veřejných prezentací
projektu, například v průběhu druhého kola soutěže, tedy tzv. Business grillu. Dále se MSIC
zavazuje nakládat s Vašimi osobními údaji v souladu s platnými pravidly GDPR.
Společnost MSIC si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel a časového harmonogramu
soutěže. V případě nízkého počtu uchazečů si dále vyhrazuje právo soutěž přesunout či zcela
zrušit. Zrušení či přesunutí soutěže závisí výlučně na rozhodnutí společnosti MSIC.

4. Výběr příjemců dotace z programu Start
4.1.Kvalifikace uchazečů
Kvalifikací k účasti v programu Start Up Voucher je projekt/nápad v jakékoliv fázi
vývoje, který je škálovatelný, inovativní a má globální přesah. Společnost MSIC
upozorňuje, že pouze projekt či nápad splňující tyto předpoklady je způsobilý k posouzení
jako výherní či nejlépe vyhovující.
Dotaci získají pouze uchazeči, kteří splní všechny podmínky soutěže dle těchto

podmínek, jakož i případných jiných podmínek zveřejněných na internetových stránkách
společnosti MSIC, zejména podají řádnou a včasnou Přihlášku a následně budou vybráni
odbornou komisí složenou z oborových expertů, jejichž výběr závisí výlučně na volbě
společnosti MSIC. Podstatnou podmínkou získání dotace je v neposlední řadě rovněž
uzavření odpovídající smlouvy o poskytnutí dotace, jež bude obsahovat zejména další
pravidla pro čerpání dotace.

5. Hodnocení podnikatelského záměru
Formální hodnocení náležitostí Přihlášky:
•

Vyplněná přihláška z internetových stránek společnosti MSIC, jež bude obsahovat
veškeré vyžadované informace, a to za podmínky že dojde k jejímu řádnému a
včasnému doručení společnosti MSIC v souladu s těmito podmínkami;

•

Vyplněný tzv. pitch deck z internetových stránek společnosti MSIC, jež bude
obsahovat veškeré vyžadované informace, a to za podmínky že dojde k jejímu
řádnému a včasnému doručení společnosti MSIC v souladu s těmito podmínkami;

•

Povinné přílohy k Přihlášce uvedené v těchto podmínkách, jež budou obsahovat
veškeré vyžadované informace či skutečnosti, a to za podmínky že dojde k jejich
řádnému a včasnému doručení společnosti MSIC v souladu s těmito podmínkami.

Žadatelé, kteří splní formální náležitosti, budou zařazeni do prvního kola soutěže, kde bude
jejich projekt hodnocen odbornou komisí složenou z oborových expertů, kteří budou
vybráni společností MSIC.
Obsahové hodnocení podnikatelského záměru:
Hodnocení odborné komise bude rozhodující pro postup či nepostup do druhého kola
soutěže. Odborná komise bude hodnotit doručené Přihlášky jednotlivě, a to dle vlastního
uvážení a přesvědčení. Provedené hodnocení nemůže být ze strany uchazeče napadáno či jinak
rozporováno.
Komise má pravomoc vyžádat si od uchazeče doplnění novými či upřesněnými
informacemi, když uchazeč je povinen doplnit požadované informace nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k doplnění informací, která bude zaslána na emailovou adresu uchazeče uvedenou v Přihlášce či jinak sdělenou uchazečem společnosti
MSIC. Neplnění této výzvy bude mít za následek, že se k podané Přihlášce nebude
přihlížet, nerozhodne-li odborná komise jinak.
Termín hodnocení prvního kola bude stanoven nejpozději na 25.11. 2021, když společnost
MSIC informuje úspěšné uchazeče o jejich postupu do druhého kola nejpozději do
30.11.2021. Ostatní neúspěšní uchazeči, kteří neprošli do druhého kola soutěže, budou
pozváni na event s názvem Business grill, když potvrzení jejich osobní účasti musí být
společnosti MSIC doručeno nejpozději do 30.11.2021.
Společnost MSIC si vyhrazuje právo vybrat do druhého kola soutěže libovolný počet
uchazečů, popř. nevybrat do druhého kola soutěže uchazeče žádného. V takovém případě

bude soutěž ukončena, když její případné opakování bude záviset výlučně na rozhodnutí
společnosti MSIC.
Vybraní uchazeči, kteří postoupí do druhého kola svůj projekt osobně představí odborné
komisi v den vyhlášení soutěže osobně v sídle MSIC či jiném předem určeném místě, kde
se také dozví, zda byli vybráni pro finanční pomoc či nikoliv.
Druhé kolo soutěže proběhne formou eventu s názvem „Business grill“, kde uchazeči
vybraní do druhého kola osobně odprezentují své podnikatelské záměry. Předpokládaný
termín Business grillu je 2.12.2021. Následně proběhne opětovné hodnocení těchto
uchazečů účastnících se druhého kola, a to ze strany odborné hodnotící komise složené z
oborových expertů, kteří budou vybráni společností MSIC. Výběr vítězů z participujících
uchazečů provede hodnotící komise dle vlastního uvážení a přesvědčení. Provedené hodnocení
nemůže být ze strany uchazeče napadáno či jinak rozporováno.
Hodnotící komise vybere zpravidla 3 vítěze, a to tím způsobem, že určí, který z vítězů se umístil
na 1. místě soutěže, 2. místě soutěže a 3. místě soutěže. Hodnotící komice je po výslovném
souhlasu ze strany společnosti MSIC oprávněna vybrat i jiný počet vítězů, když v tomto případě
následně rozhodne o případné výhře pro tyto další uchazeče, popř. o způsobu naložení se
zbývajícím výherním plnění, které nebude využito pro výherce, a to v případě výběru menšího
počtu výherců.
Vítězové soutěže získají finanční dotaci, jejíž přesná výše bude určena dle umístění jednotlivých
vítězů v soutěži, a to dle hodnocení provedeného ze strany hodnotící komise.
Hlavní výhrou pro vítězné uchazeče bude poskytnuté finanční plnění, na základě uzavřené
smlouvy o poskytnutí dotace, a to tím způsobem, že:
•

vítěz, který se umístil na 1. místě získá finanční plnění ve výši 500.000,- Kč;

•

vítěz, který se umístil na 2. místě získá finanční plnění ve výši 300.000,- Kč;

•

vítěz, který se umístil na 3. místě získá finanční plnění ve výši 200.000,- Kč;

Pro všechny vítěze navíc platí, že mohou využít pomoci mentorů spolupracujících se
společností MSIC, jakož i využít sdílené kanceláře a laboratoře společnosti MSIC, získat
kontakty na experty a setkat se s potencionálními investory, a to vše za podmínek, jež budou
dále blíže uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace.

6. Pravidla čerpání dotace v programu Start Up Voucher
6.1.Smlouva o poskytnutí dotace v programu Start Up Voucher
Společnost MSIC uzavře s příjemci Smlouvu o poskytnutí dotace v programu Start Up
Voucher. Tato Smlouva vymezí bližší podmínky, které musí příjemce splnit, aby mu
společnost MSIC proplatila dotaci – finanční plnění, které získal v jako vítěz v rámci své
účasti v soutěži. Odmítne-li příjemce tuto smlouvu o poskytnutí dotace uzavřít, ztrácí tím

nárok na poskytnutí jakékoliv finančního plnění či jiné výhody, jež by mu měla jako
výherci soutěže náležet. Smlouva o poskytnutí dotace a její obsah bude jednostranně
stanoven společností MSIC, když příjemce není oprávněn jakkoliv do této smlouvy
zasahovat či požadovat změnu ujednání v ní uvedených.
V případě nedodržení povinností příjemce dle těchto podmínek či dle následně uzavřené
smlouvy o poskytnutí dotace je společnost MSIC oprávněna odstoupit od Smlouvy o
poskytnutí dotace v programu Start Up Voucher. V případě již poskytnutého finančního plnění či
jeho části je společnost MSIC oprávněna požadovat zpět veškeré plnění, které bylo příjemci na
základě této smlouvy poskytnuto. Před podpisem smlouvy proběhne vstupní analýza potřeb
firmy za účelem výběru vhodného externího kouče, když za účelem provedení této analýzy
je příjemce povinen poskytnout společnosti MSIC veškerou požadovanou součinnost.
6.2.Žádost o proplacení dotace
Dotace bude vyplacena ve dvou splátkách, a to tím způsobem, že první částka (tzv.
předfinancování) bude poskytnuta ve výši 80% z celkově poskytované dotace a bude
vyplacena nejpozději do 30 dnů po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Zbývající část
dotace bude vyplacena po schválení závěrečné zprávy a studie proveditelnosti ze strany
společnosti MSIC, a to nejpozději do 30 dnů po jejich schválení. Oba dokumenty
(závěrečná zpráva a studie proveditelnosti, včetně business plánu) musí být společnosti
MSIC předloženy nejpozději do 45 dnů po ukončení doby realizace projektu. Doba
realizace projektu bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí dotace, a to nejdéle na dobu 6
měsíců ode dne uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace.
6.3.Výše a charakter dotace
Výše dotace, která bude poskytována jednotlivým příjemcům bude stanovena dle umístění
jednotlivých příjemců v soutěži dle hodnocení provedeného hodnotící komisí.
Celková výše podpory z programu Start Up Voucher bude dosahovat maximální výše
1.000.000,- Kč, když tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé výherce soutěže.
6.4.Uznatelné náklady
Příjemci dotace berou na vědomí, že poskytnuté finanční plnění mohou využít jen
způsobem uvedeným v těchto podmínkách, když peněžité plnění je poskytováno jako
účelové, když příjemce dotace není oprávněn s nimi naložit libovolně, nýbrž pouze na
úhradu nákladů či služeb výslovně označených v těchto podmínkách jako uznatelné
náklady.
Dojde-li k využití finančního plnění z poskytnuté dotace k jiným účelům než uvedeným
v těchto podmínkách či smlouvě o poskytnutí dotace, považuje se takové jednání příjemce
za podstatné porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace, když
v takovém případě je příjemce povinen společnosti MSIC vrátit veškeré finanční plnění,
které na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel.
Mezi uznatelné náklady na realizaci projektu či podnikatelského záměru příjemce patří

výlučně tyto náklady:
•
•
•
•
•
•

náklady na vývoj produktu či služby;
náklady na materiál a služby spojené s vývojem produktu či služby;
náklady na nákup dat;
náklady na prototyp;
náklady na konzultace s oborovým expertem;
náklady na související služby (marketing, právo, finance, účetnictví apod.);

Mezi uznatelné náklady na realizaci projektu či podnikatelského záměru příjemce nepatří
zejména tyto náklady:
•
•
•
•
•

náklady na mzdy;
náklady na nájem a plnění související s nájmem;
náklady na telefony, internet či obdobné služby;
náklady na občerstvení či pořádání akcí, konferencí a podobných událostí;
náklady na pořízení automobilu či jiného dopravního prostředku.

Dotace nebude použita na úhradu jakýchkoliv dalších nezpůsobilých výdajů, zejména pak
na reprezentaci, dary a na mimořádné odměny zaměstnanců příjemce či jiných
spolupracujících osob.
6.5.Kontrola využití poskytnutých finančních plnění
Příjemce dotace je povinen na vyžádání společnosti MSIC prokázat, jakým způsobem
došlo k využití poskytnutých finančních prostředků, a to zejména účetními doklady
prokazující úhradu finančních prostředků za služby či prostředky obstarané z poskytnuté
dotace. Tuto svoji povinnost je příjemce dotace povinen splnit nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy byl k prokázání využití prostředků z dotace vyznán ze strany společnosti
MSIC.
Příjemce bere na vědomí, že v případě, kdy nebude schopen řádně v uvedené lhůtě
prokázat užití finančních prostředků z dotace na uznatelné náklady, považuje se takové
jednání či opomenutí příjemce za podstatné porušení povinností vyplývajících ze smlouvy
o poskytnutí dotace, když v takovém případě je příjemce povinen společnosti MSIC vrátit
veškeré finanční plnění, které na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel.
Společnost MSIC je oprávněna využít za účelem této kontroly třetích osob, zejména osob
specializovaných v oblasti účetnictví, daní a podobně.

7. Evaluace výstupů projektu
Závěrečné hodnocení projektu a řádného využití prostředků poskytnutých z dotace
provede tým expertů MSIC, jež bude složen z osob určených společností MSIC, který
může v případě potřeby využít služeb externího experta či jiné vhodné osoby. Účelem
závěrečného hodnocení projektu bude zejména posouzení naplnění účelu projektu
příjemce dotace, kontrola využití poskytnutých finančních prostředků a celkové
zhodnocení naplnění stanovených cílů podnikatelského záměru.

Kritéria pro hodnocení:
o Naplnění specifických cílů stanovených při podpisu smlouvy a v průběhu spolupráce;
o Naplnění úkolů stanovených v pracovním plánu, který je součástí žádosti o dotaci;
o Řádné využití poskytnutých finančních prostředků v souladu s těmito podmínkami a
smlouvou o poskytnutí dotace;
Příjemce bere na vědomí, že v případě, kdy tým expertů vyhodnotí výše uvedená kritéria
či jen některé z nich jako nevyhovující, a to zejména, nikoliv však výlučně z důvodů
zaviněného jednání příjemce, považuje se nenaplnění výše uvedených kritérií za podstatné
porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace, když v takovém
případě je příjemce povinen společnosti MSIC vrátit veškeré finanční plnění, které na
základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel.

8. Internetové stránky
Informace o projektu, jakož i probíhající soutěži budou k dispozici na internetových
stránkách společnosti MSIC, kde uchazeč o nalezne související dokumenty, zejména pak
přihlášku uchazeče do soutěže, tzv. pitch deck a další dokumenty.

