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Inovační proces -
programy podpory 07/13

Ukončený vývojVyužití výsledků 
vlastního VaV nebo 

transferu technologií

Existuje funkční 
prototyp či vzorek 

výrobku



Program Potenciál

 1. výzva pro MSP – příjem registračních žádostí do 30.11.2007

 Podporuje:
╌ vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum,

vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich
využití ve výrobě 

 Forma podpory:
╌ Dotace 1 – 75 mil. Kč

 Způsobilé výdaje:
╌ Investice do majetku
╌ Vybrané provozní náklady
╌ Poradenské služby

(bližší informace poskytne Mgr. Michala Hartová, CzechInvest)



Program Inovace 07/13

 Inovační projekt
 Projekt na ochranu 
práv průmyslového 

vlastnictví

Výzvy pro oba typy projektů jsou vyhlašovány samostatně.

Program Inovace



INOVAČNÍ PROJEKT

Podporované aktivity

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 
technologií a služeb (inovace produktu) 

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 
(inovace procesu)

c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a 
spolupráce s firmami a s veřejnými institucemi 
(organizační inovace)

d) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingové 
inovace)

pozn. c) a d) pouze pro MSP, pokud současně realizují a) nebo b)



INOVAČNÍ PROJEKT

Forma a výše podpory

Forma podpory

a) Inovace produktu

b) Inovace procesu

c) Organizační inovace

d) Marketingové inovace
do 2 mil. Kč

% dle limitů regionální mapy intenzity veřejné 
podpory

DOTACE

1-75 mil. Kč



INOVAČNÍ PROJEKT

Příjemci podpory

╌ Podnikatelský subjekt podle § 2, odst. 2 písm. a)
Obchodního zákoníku

╌ Výstup projektu se musí projevit v  odvětvích vymezených
oddíly 15, 17 – 37, 72 a 74.3 OKEČ

╌ Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí
daňová období 

╌ Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m.
Praha

╌ 1. výzva jen pro MSP (červen - září 2007)
╌ Další výzvy pro MSP i VP (dle schválení OPPI Evropskou komisí)



INOVAČNÍ PROJEKT

Způsobilé výdaje

-- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
(např. stroje a zařízení a jejich technické zhodnocení, nákup
patentů a licencí, HW a sítě, SW,…)

-- Vybrané provozní náklady (pouze pro MSP)
(např. mzdy a povinné pojistné, poradenské služby, výdaje
na zvláštní školení)

-- Náklady na povinnou publicitu

Způsobilé výdaje jsou podrobněji vymezeny ve výzvě.



 Více informací na:
 -- www.czechinvest.org
 -- www.mpo.cz
 -- výzva k programu

 Dotazy:
╌ 800 800 777
╌ programy@czechinvest.org

http://www.czechinvest.org/
http://www.mpo.cz/


Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

© Copyright, CzechInvest 2006. Všechna práva vyhrazena

 Děkuji za pozornost

 sarka.grundova@czechinvest.org
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