
INOVAČNÍ VOUCHERY OP PIK – VÝZVA II 

30. 6. 2017 byla vyhlášena druhá výzva týkající se inovační voucherů OP PIK. Jak je uvedeno i na níže 

uvedené webové stránce, cílem programu podpory Inovační vouchery 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 MSP. 

O podporu mohou žádat malé a střední podniky a to v období od 10. 7. - 31. 12. 2017. 

Nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak, nejzazším termínem pro  
ukončení projektu je datum 31. 12. 2018.  

Plánovaná alokace výzvy je 164.000.000 Kč. 

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

přičemž minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč a maximální absolutní dotace pro 

jeden projekt činí 299 999 Kč. 

Podporovanými aktivitami jsou: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 

organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění 

inovačních aktivit MSP. 

NEpodporované aktivity jsou: aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU 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, a dále s podporou podmiňující 

použití domácího zboží na úkor dováženého zboží, marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, 

právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod. 

 

Mezi způsobilé výdaje patří: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, 

diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy 

nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, 

hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo 

zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, 

služeb, metod, parametrů apod. 

 

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy, přičemž 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. 

Oproti inovačním voucherům Liberekého kraje, kde je omezení IČ = 1 žádost, je zde výhodou, že každý 

žadatel může v této Výzvě předložit max. 3 projekty na jedno IČ, nicméně každý projekt musí tvořit 

samostatný ucelený celek a projekty na sebe nemohou navazovat. 

 

Podrobnější informace včetně veškerých potřebných formulářů k podání žádosti lze nalézt zde: 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-ii/.  

V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme s podáním žádosti. 
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