
 

1 
 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Inovační vouchery – Výzva IV 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

• 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 malých 

a středních podniků. 

Projekt musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 

(Národní RIS3 strategie). 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý nebo střední podnik (fyzická nebo právnická osoba podnikající), který má alespoň 2 uzavřená 

daňová období. 

• každý podnik (1 IČ) může ve výzvě předložit max. 3 žádosti 

• žadatel musí mít před podáním žádosti zveřejněné účetní závěrky minimálně za poslední 2 uzavřená 

období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce) v Obchodním rejstříku, pokud má 

povinnost tyto dokumenty zveřejňovat. Příjemce je dále povinen tuto povinnost plnit po celou dobu 

realizace projektu. 

• žadatel musí mít zapsané skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace v režimu de minimis 

• maximální míra podpory je stanovena na 85 % v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v 

efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha dle níže uvedeného 

tematického zaměření: 

o proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – zavádění 

technologických změn a inovací, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná 

eliminace potřeby vody;  

o recyklace vody ve výrobních podnicích v odvětvích s vysokou spotřebou vody (potravinářský, 

papírenský, chemický, textilní, energetika, apod.), instalace uzavřených cirkulačních okruhů 

namísto lineárních/otevřených;  

o následné využívání šedé/využité provozní vody v různých procesech, provozech a operacích – 

instalace vhodných filtračních technologií (např. filtrace pro vody znečištěné pouze tuhými 

látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení; 

o optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – 

údržba, logistika, doprava, sociální zařízení;  

o snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody;  
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o využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v podniku) a kondenzátu;  

o optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním 

adiabatickým chlazením);  

o jímání a využívání dešťové vody. 

• v ostatních případech je maximální míra podpory stanovena na 75 % 

• výše dotace je stanovena v rozsahu 50.000 – 299.999 Kč. 

• v rámci projektu nelze umožnit subdodávky od třetích stran ohledně hlavní náplně předmětu projektu 

• předmět služby musí žadateli poskytnout pouze poskytovatel služby/dodavatel 

• příjemce musí být vlastníkem nakoupené služby v plném rozsahu 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Výčet předpokládaných položek v rámci způsobilých výdajů: 

• 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 (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, 

metod, parametrů apod. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 17. 12. 2018 

Příjem žádostí: 2. 1. 2019 – 30. 6. 2020 

 

Výzva má průběžný charakter, který znamená, že žádosti jsou hodnoceny postupně v pořadí, v jakém jsou 

podány. Projekty, které získají minimální požadovaný počet bodů v hodnocení, budou podpořeny do ukončení 

výzvy nebo do vyčerpání prostředků výzvy. Ve výzvě je vyhrazeno, že příjem žádostí může být ukončen 

předčasně při dosažení objemu alokace výzvy v přijatých žádostech o podporu (tj. při 290 mil. Kč). 

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy žádosti – všechny bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti: 

• Nabídka poskytnutí služby dle závazného vzoru 

• Podnikatelský záměr dle závazného vzoru 

• Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis 

• Další dokumenty (např. osvědčení o akreditaci spolu s přílohou – pokud je relevantní 
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Naviga 4, s.r.o. 

U Pekařky 484/1A, 180 00 Praha 8 

naviga4@naviga4.cz 

 

  

 

mailto:naviga4@naviga4.cz
https://www.facebook.com/naviga4sro
https://www.naviga4.cz/kontakty

