
 

 

 

  

Inovace – Inovační projekt 

Informace o programu podpory – Výzva II. 
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Požadavky na žadatele 

Žadatel má 
sídlo a je 

plátcem daně 
z příjmu v 

České 
republice 

Žadatel je 
bezdlužný vůči 
státu, orgánům 

EU a svým 
zaměstnancům 

Žadatel není 
podnikem v 
obtížích a 

nenachází se v 
konkurzu, 

úpadku či v 
likvidaci 

Žadateli nebyl 
soudem uložen 
zákaz činnosti, 

týkající se 
provozování 

živnosti 

Program Inovace – Výzva II. 
Dotace získané v rámci programu Inovace slouží zejména k pořízení výrobních technologií, 

případně paralelní investice do staveb, software či práv duševního vlastnictví a investice 

do nemovitostí. Cílem je zahájení výroby, která je založena na nově vyvinutém produktu, 

popř. na inovovaném výrobním procesu.  

Podpora je určena k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do 

výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území  

hl. města Prahy. Výzkum či vývoj musí být v okamžiku podání žádosti o dotaci ukončen 

a produkt i výrobní proces musí být připraven k výrobě. 

Termíny pro podání žádosti o dotaci 

 Příjem žádostí:     12/2016 – 3/2017 

 

 Způsob hodnocení žádostí:    Kolový 

Kdo může žádat 

 Typickým žadatelem je libovolně velký výrobní podnik ve zpracovatelském průmyslu.  
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45% 
• malý podnik (do 49 zaměstnanců) 

35% 

 

• střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) 

 

25% 
• velký podnik (od 250 zaměstnanců) 

Podporované aktivity 

V rámci programu Inovace bude možné získat dotaci na: 

 produktovou inovaci - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií 

a služeb 

 procesní inovaci - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 

 marketingové inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné 

změny v designu produktu či balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření 

nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů 

 organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů 

prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující 

procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových 

aktivit, inovací a výroby1 

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje 

 pořízení nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí  

 pořízení práv duševního vlastnictví, pořízení licencí a patentů, software, certifikace 

firmy apod.  

 stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb  

Výše dotace 

 Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. Kč - 200 mil. Kč. 

 Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle 

velikosti příjemce dotace. 

 Alokace výzvy je 2,5 mld. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Marketinkové a organizační inovace mohou být součástí pouze takových projektů, které současně 

realizují inovaci produktovou/procesní 
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Hlavní podmínky  

 realizace mimo Prahu 

 návaznost na výzkum a vývoj  

 zkušenosti a kompetence podniku 

 mezera na trhu umožňující komercializaci nových produktů 

 stupeň novosti – inovace vyšších řádů 

 finanční stabilita 

 V případě dotace na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé náklady 

vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného 

při činnosti, jež má být modernizována. 

 V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být 

způsobilé náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého 

majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací. 

  

 

Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 vyšší inovační řád vyráběných produktů – např. nové konstrukční koncepce či řešení 

 vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů  

 stupeň novosti vyráběných produktů – např. nové v ČR, střední Evropě nebo EU 

 kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu 
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