
Inovační vouchery
Výzva III

Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace 
prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

rychlá a snadná možnost nákupu znalostí a služeb pro inovace



Základní informace

Co je cílem inovačních voucherů?

 • Podpořit spolupráci malých a středních podniků 
s konkrétní organizací pro výzkum a šíření 
znalostí/akreditovanou laboratoří,

 • přinést firmám zkušenosti, kontakty, nové 
zakázky.

Jaké jsou výhody inovačních voucherů?

 • Jednoduchá a rychlá administrace žádosti,

 • minimum nutných dokladů,

 • zjednodušený dvoustránkový podnikatelský 
záměr – rychlé vyhodnocení projektů,

 • dotace až do výše 75 % způsobilých výdajů,

 • jedna firma může podat až 3 projekty,

 • na projekt lze získat až 299 999 Kč.

Na co lze inovační voucher použít?

 • Vývoj (inovace) produktu, procesu nebo služby – 
testování, měření, diagnostika, rozbory,

 • navrhování nových systémů, konstrukčních 
řešení – vývoj prototypu, softwaru, funkčního 
vzorku,

 • optimalizace procesů firmy a další.

Cílová skupina  Malé a střední  
podniky 

Forma podpory  De minimis 

Výše podpory  50–299 tis. Kč 

Míra podpory  75 % 

Zahájení příjmu žádostí  15. 1. 2018 

Ukončení příjmu žádostí  31. 12. 2018 

Alokace  100 mil. Kč



Obdržíte rozhodnutí 
o poskytnutí voucheru.

Kroky k získání voucheru

Po ukončení realizace projektu podáte 
žádost o platbu v ISKP 14+.

 • K žádosti o platbu přiložíte předávací 
protokol, objednávku/smlouvu, výstupy 
projektu, výpis z analytického účtu/střediska, 
fakturu, úhradový doklad, doklady prokazu-
jící splnění povinné publicity, smlouvu 
k bankovnímu účtu.

My posoudíme, zda jste splnili podmínky 
pro získání voucheru.

 • Kritéria přijatelnosti naleznete v příloze 
č. 3 výzvy.

Spolu s podnikatelským záměrem 
a nabídkou podejte žádost inovační 
voucher v ISKP 14+.

 • Portál IS KP14+ pro zadávání žádosti 
o podporu www.mseu.mssf.cz.

 • Šablony podnikatelského záměru a na-
bídky poskytnutí služby jsou k dispozici 
u výzvy Inovační vouchery na stránkách 
www.agentura-api.org.

 • Podáním žádosti v ISKP 14+ vznikají způ-
sobilé výdaje a je možné zahájit realizaci 
projektu.
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Domluvte si spolupráci 
s poskytovatelem služeb – organi-
zací pro výzkum a šíření znalostí/
akreditovanou laboratoří.

 • Subjekty splňující požadavky 
organizace pro výzkum a šíření 
znalosti naleznete na stránkách 
www.vyzkum.cz.

6Voucher vám 
proplatíme.
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Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj
vouchery@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org
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www.agentura-api.org
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Zelená linka
+420 800 800 777


