
Dobrý den,  
 
ráda bych Vás informovala o Výzvě I programu Inovační vouchery, kterou minulý týden vyhlásilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Znění výzvy a souvisejících dokumentů naleznete na tomto odkazu 
http://www.mpo.cz/dokument175542.html 
 
Stručné podmínky výzvy: 
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS          31. 5. 2016 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu              1. 6. 2016  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu            31. 5. 2017  
Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data skutečného zahájení projektu. Nejzazším 
termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2018.  
 
Hlavním cílem programu podpory a výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi 
podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či 
zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a 
šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.  
 
Podporovanými aktivitami 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 malých a 
středních podniků.  
 
Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky. 
 
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, apod. Způsobilé 
výdaje jsou přesně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy. 
 
Způsobilé výdaje projektu budou propláceny ex post na základě dokladů předložených zájemcem.  
 
Míra podpory  je 75% z prokázaných způsobilých výdajů. 
 
Výše dotace je  min 80 tis. Kč a maximálně 250 tis. Kč.   
 
Projekt lze realizovat na území ČR mimo území hl.m. Prahy, rozhodující není sídlo žadatele, ale 
skutečné místo realizace projektu.  
 
Podporovány nejsou projekty jejichž výstupy se projeví v následujících odvětvích – výroba, 
zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze č. 2 této výzvy; zemědělství, lesnictví, 
rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03). 
 
Pokud se rozhodnete podat projekt v rámci této výzvy, informujte mě prosím obratem, jelikož 
Univerzita Karlova v Praze může předložit maximálně 3 projekty, ve kterých vystupuje jako 
příjemce. 
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