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

Inovační vouchery
Výzva V COVID–19
nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum
a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří souvisejících s přímým bojem proti COVID–19

Základní informace
Co je cílem výzvy Inovační vouchery COVID–19:
• Zahájení či zinteznivnění inovačních aktivit
malých a středních podniků v souvislosti
s bojem proti koronavirové infekci.
• Podpora vzniku nových preventivních opatření
na zmírnění dopadů šíření nemoci
bezprostředně uplatnitelných na trhu.
Podporované aktivity:
• Vývoj nových nebo inovovaných produktů,
služeb nebo materiálu.

Způsobilé výdaje:
Výdaje na nákup poradenských, expertních
a podpůrných služeb zaměřených na:
• měření, diagnostiku, testování, zkoušky
a certifikování inovovaných výrobků a služeb;
• návrh unikátních konstrukčních řešení,
nových typů zařízení;
• modelování a simulaci procesů, dějů,
systémů a provozů apod.

• Ověření funkčnosti prototypů a vzorků
včetně jejich následné certifikace.

Výše podpory

• Zpracování technologických, procesních
či metodických postupů a další.
Cílová skupina

Malé a střední
podniky*

Forma podpory

Dotace de minimis

Zahájení příjmu žádostí

17. 4. 2020

Ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2020
Alokace

50 mil. Kč

*Subjekty s minimálně dvouletou podnikatelskou historií

50 000 - 424 000 Kč

250 000 - 999 999 Kč

pro výši
způsobilých výdajů

pro výši
způsobilých výdajů

58 824 - 498 823 Kč

500 000 - 1 999 999 Kč

míra podpory

míra podpory

85 %

50 %

Výhody inovačních voucherů

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

Liberec

Ústí
nad Labem

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Hradec
Králové

Karlovy Vary
Pardubice

Praha

Ostrava

Plzeň

Olomouc

České
Budějovice

Zelená linka
+420 800 800 777

Jihlava
Brno

Zlín

programy@agentura-api.org

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Hledáte více
informací ?

