Inovační vouchery - Výzva I v kostce
Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou:
a) nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění
inovačních aktivit MSP.

Podporovány nejsou:
§

§
§

Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to
podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním
distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
Aktivity spojené s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží
Marketing, analýzy trhy, audity, školení, stáže, běžně opakující se služby, poradenství
v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek,
výroba.

Typový projekt:
§

Firma, která získává nové znalosti potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů,
technologií a služeb od vysokých škol, výzkumných ústavů apod. (organizací pro výzkum a
šíření znalostí uvedených v Seznamu výzkumných organizací) a certifikovaných zkušeben
(musí mít platný certifikát vydaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. notifikovaným EK a
postupující dle definovaných mezinárodně uznávaných norem), získá podporu na nákup
služeb od těchto institucí.

Forma a výše podpory:
§

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 80 tis. Kč – 250 tis. Kč.

§

Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů v rámci podpory „de
minimis“

Způsobilé výdaje:
§ poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika,
testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních
konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků
systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového
produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků –
průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a
převodu duševního vlastnictví
Vymezení příjemců podpory:
§
§
§

Podnikatelské subjekty z kategorie malý a střední podnik;
Je podnikatelský subjekt nepodnikající nebo neplánující podnikat v ekonomických
činnostech uvedených v příloze č. 2 Výzvy, zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura.
Žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na
finančním úřadě podle §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to
nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích předcházejících datu
podání žádosti o podporu.

Nejvýznamnější podmínky:
§

§
§

§
§
§

Realizace projektu mimo region hl. města Prahy (rozhodující pro posouzení místní
přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn.
realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů
do příslušného regionu.)
Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ
Žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě., že by se jednalo o shodné
nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení
Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu
Povinnost vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu uvedeném v
Rozhodnutí po dobu nejméně 3 let od poslední přijaté platby dotace na účet příjemce
Závazný ukazatel: Inovační vouchery

Pro první výzvu je alokováno 200 mil. Kč. Příjem žádostí je od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Veronika Špačková
veronika.spackova@inovia.cz
telefon: +420 724 372 818
www.inovia.cz

