
Název projektu Inovační vouchery v Praze – výzva 2014

Stručný popis Inovační vouchery v Praze – výzva 2014 je projekt na podporu spolupráce podniků s pražskými 

výzkumnými organizacemi. Podnikateli je prostřednictvím inovačního voucheru poskytnuta 

jednorázová dotace na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí, 

a to formou nákupu služeb výzkumu a vývoje. 

Cíl — stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a poskytovatelem znalostí

—  podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich 

konkurenceschopnosti

—  vytvoření ucelené nabídky služeb poskytovatelů znalostí pro podnikatelské subjekty, které jsou 

dostupné pro komerční účely

Cílová skupina Malé a střední podniky

Hlavní podmínky pro žadatele —  musí být obchodní korporace

—  musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů

—  musí být oprávněn k podnikání v souladu s právními předpisy ČR

—  musí mít sídlo v hlavním městě Praze

—  musí jít o prvotní spolupráci s daným poskytovatelem znalostí (tj. od roku 1999 nespolupracovali 

na výzkumu a vývoji) 

Žadatel musí splňovat i další podmínky, které dokládá čestným prohlášením.

Financování Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Hlavní město Praha dotací ve výši 75 000 

až 200 000 Kč, která může tvořit nejvýše 70 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů 

podílí nejméně 30 %.

Celková alokace finančních 
prostředků

13 000 000 Kč

Příklady podporovaných služeb —  vývoj prototypu / funkčního vzorku / modelu produktu / procesu / služby

—  testování a měření

—  přístup k výzkumnému zařízení a souvisejícím odborným službám

—  analýza vhodnosti použití materiálu

—  inovační / technologický audit

—  optimalizace operačních procesů firmy a další

Harmonogram ročníku 2014 —  otevření výzvy pro podávání žádostí: 1. 9. – 31. 10. 2014

—  vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky po voucherech nad alokovanou 

částkou): listopad a prosinec 2014

—  schválení vylosovaných projektů v Radě hl. m. Prahy: leden 2015

—  podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: leden až červen 2015

—  realizace spolupráce: leden až září 2015
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