
Inovační vouchery
Výzva VI

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

rychlá a snadná cesta k získání služeb od výzkumných organizací  
nebo certifikovaných zkušeben



Základní informace

Podporované aktivity:

 • Spolupráce na vývoji nových nebo inovovaných 
výrobků, procesů a služeb.

 • Ověřování funkčnosti prototypů.

 • Optimalizace firemních a výrobních procesů.

Způsobilé výdaje:

1. Měření, diagnostika, testování, zkoušky včetně 
certifikace výrobků a služeb.

2. Zpracování nových systémů, technologických 
postupů nebo např. unikátních konstrukčních 
řešení.

3. Výdaje související s vývojem nebo zaváděním 
nového produktu či služby.

4. Tvorba nových metod či procesů firem 
vedoucích k zvýšení jejich efektivity nebo 
naopak ke snížení jejich nákladů.

Cílová skupina  Malé a střední 
podniky s minimálně 
dvouletou 
podnikatelskou 
historií 

Forma podpory  Dotace dle pravidla 
„de minimis“ 

Výše podpory 50 000 – 1 000 000 Kč 

Zahájení příjmu žádostí 15.7.2020 

Ukončení příjmu žádostí 31.12.2022 

Alokace 150 mil. Kč

Výše podpory

*projekty zaměřené na problematiku sucha

pro výši způsobilých výdajů
66 667 – 499 999 Kč 

míra podpory  75 %

pro výši způsobilých výdajů
58 824 – 499 999 Kč

míra podpory  85 %*

pro výši způsobilých výdajů
500 000 – 1 999 999 Kč 

míra podpory  50 %
                   Způsobilé výdaje jsou 
pouze neinvestičního charakteru.



Výhody inovačních voucherů

                     Projekty ve Výzvě VI, 
jejichž výstupy povedou ke snížení 
rizik spojených s projevy sucha – 
nedostatkem vody ve výrobě, mohou 
získat až 85 % dotace ze způsobilých 
výdajů. 

Snadná administrace 
žádosti.

Rychlé vyhodnocení  
projektu.

Povinnost předložení  
minima dokladů.

Stručný podnikatelský záměr.

Jednoduchá žádost o platbu.

Možnost předložení  
až 3 projektů za 1 firmu.



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj 
praha@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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Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?


