
Rešerše dotačních příležitostí 

Služby 

Dotace na nákup poradenských služeb 

Mimopražský inovační voucher – Středočeský kraj 

Podnikatelé ze středočeského kraje mají možnost rozvinout spolupráci s vysokou školou či výzkumnou 

organizací působící kdekoliv po Česku. S jejich pomocí mohou rozvíjet nová a inovativní technologická 

řešení. Získání voucheru umožní podnikatelům věnovat se podnikání, zatímco výzkumná organizace 

jim dodá služby potřebné pro inovace. Tentokrát je program rozdělen do dvou podprogramů: 

• Podprogram 1: Poskytuje dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou 

organizací, která je založena na transferu znalostí. 

• Podprogram 2: Poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku s historií do 3 let 

na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí a zároveň na 

podporu jejich rozvoje prostřednictvím investičních a neinvestičních nákladů vynaložených na 

nákup či pořízení jiných služeb nebo vybavení. 

Kdo může žádat o dotaci? 

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního 

obratu nepřesahuje 50 mil. eur. Místo provozu či sídlo musí být ve Středočeském kraji. 

Kolik je možné získat? 

Min. výše podpory na jednu službu je u obou podprogramů 50 tis. Kč a max. výše je 300 tis. Kč. Míra 

podpory je až 75 % z uznatelných nákladů. V případě podprogramu 1 musí příjemce zajistit minimální 

nákup služeb od výzkumné organizace ve výši 10 %.  

Důležitá data 

→ Vyhlášení výzvy: 4. 3. 2019 

→ Příjem žádostí: 4. 3. 2019 - 31. 1. 2020 

→ Realizace spolupráce: 4. 3. 2019 - 31. 10. 2020 

→ Konečný termín pro podání Žádosti o proplacení dotace: 30. 11. 2020 

Pražský inovační voucher 

Dotace na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací. Možnost získat podporu na první 

spolupráci dvou partnerů, jejímž cílem je překonání bariér spolupráce na prvním společném projektu, 

či podpora navazující spolupráce již dříve spolupracujících partnerů. Hlavním cílem podpory v tomto 

dotačním titulu je vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v 

oblasti inovací. Díky realizaci projektu by mělo dojít k nárůstu interakcí mezi podniky a organizacemi 

pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků. 

Kdo může žádat o dotaci? 

Malé a středí podniky 
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Kolik je možné získat? 

75 % ze způsobilých výdajů u „malých“ voucherů a 50 % ze způsobilých výdajů v případě „velkých“ 

voucherů.  

Důležitá data 

→ Vyhlášení 3. (4.) kola výzev: bude upřesněno 

→ Příjem žádostí: bude upřesněno 
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