
 

Inovace – inovační projekty  - Výzva I v kostce 

Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou: 

Inovační projekt je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: 

a) Inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. 

b) Inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. 

c) Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím 

zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené 

především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby. 

d) Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny 

v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo 

zavedení nových prodejních kanálů. 

Podpora projektů inovací dle c) a d) této výzvy může být přidělena jen takových projektům, které 

budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci a/nebo procesní 

inovaci – aktivita a) a/nebo b) 

Podporovány nejsou: 

� Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a 

vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

� Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním 

energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace. 

� Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo 

racionalizaci (modernizaci) výroby. 

Typový projekt: 

Firma, která na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie 

je ve fázi, kdy vlastní funkční prototyp výrobku a chtěla by ho začít vyrábět sériově. Program umožní 

firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k zahájení sériové výroby. 

Forma a výše podpory:  

� Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1– 100 mil. Kč /200 mil. Kč v hospodářsky 

problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti, přičemž podpora 

činí 45% z celkových způsobilých výdajů projektu pro malé firmy, 35% pro střední a 25% pro 

velké podniky.  

Způsobilé výdaje: 

� Dlouhodobý hmotný majetek – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, 

technologie, stavby (do výše 20% z celkových způsobilých výdajů na technologie) 

� Dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, 

certifikace produktů 

� Neinvestiční výdaje – certifikace produktů, marketingová inovace, povinná publicita 



 

Vymezení příjemců podpory: 

� Podniky všech velikostí  

� Právnická osoba, zemědělští podnikatelé a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu 

položek mimo seznam uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU; fyzická osoba zapsaná v 

OR 

� Minimálně 2 uzavřená účetní období 

Odvětvové vymezení: 

� Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví vymezených oddíly CZ-NACE 

C10, 11, 13 – 33, E 38.32, J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1 (příloha č. 3 Výzvy) 

 

Nejvýznamnější podmínky: 

� Realizace projektu mimo region hl. města Prahy 

� Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší 

� Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace projektu  

� Závazný ukazatel: Počet zavedených inovací 

Pro první výzvu jsou alokovány 4 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 2. 6. 2015 (13:00) do     

30. 11. 2015.  

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

www.inovia.cz 

 


