
 

Téma: Pražské vouchery 

2. kolo výzev s příjmem žádostí od 18. 3. 2019 do 18. 4. 2019 
 

Navažte spolupráci s výzkumným sektorem 

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. 

Typ voucheru: Pražský voucher na inovační projekty 

Výše dotace: 75 % ze způsobilých výdajů u „malých“ voucherů a 50 % ze způsobilých výdajů v případě 

„velkých“ voucherů 

Typ žadatele: Malé a střední podniky 

Využijte poradenské a mentoringové služby 

V rámci podpory je možné financovat náklady na služby  související s koučinkem/mentoringem a 

náklady na externí poradenské služby. Jedná se o specializované poradenství řízené odborníkem, tedy 

koučem či mentorem. Díky transferu podnikatelského know-how od odborníků k malým středním 

podnikům dojde k jejich rychlejšímu rozvoji a získání nezbytných dovedností nutných pro jejich 

efektivní fungování. 

Typ voucheru: Pražský voucher na koučing a mentoring 

Výše dotace: 50 až 85 % ze způsobilých výdajů 

Typ žadatele: Malé a střední podniky s maximální podnikatelskou historií 3 roky 

Nakupte kreativní služby od expertů 

Podporován je nákup služeb kreativních firem v oblasti animace; architektury; brandingu a designu; 

fotografie, hudby, zvuku a videa; ilustrace; multimediálních prezentací; mobilních aplikací; online 

marketingu; public relations; zábavního softwaru a 3D aplikaci; produkce a reklamy; řemesel; a 

vydavatelství. Cílem je zvýšit kvalitu nabídky malých a středních podniků a získat nové přístupy v 

kulturních a kreativních odvětvích průmyslu, díky kterým budou podnikatelé schopni upevnit svou 

pozici na trhu. 

Typ voucheru: Pražský voucher na kreativní služby 

Výše dotace: až 85 % ze způsobilých výdajů 

Typ žadatele: Malé a střední podniky s maximální podnikatelskou historií 3 roky 

Získejte zkušenosti v zahraničním inkubátoru 

Možnost získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování 

poradenských služeb od zahraničních mentorů a podpory komercializace produktu a transferu 



 

výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy.  Voucher umožňuje financovat poradenské 

služby od zahraničních mentorů a inkubátorů, podporu komercializace produktů, cestovné a pronájem 

místa ve vybraném inkubátoru, a též ubytování. 

Typ voucheru: Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech  

Výše dotace: 50 až 85 % ze způsobilých výdajů 

Typ žadatele: Malé a střední podniky s maximální podnikatelskou historií 3 roky 

Vyjeďte na veletrh či výstavu v zahraničí 

Umožňuje podnikatelům účastnit se veletrhů, výstav a dalších akcí určených start -up firmám 

v zahraničí, kde aktivně propagují svůj produkt či službu. Financovat lze prostřednictvím podpory 

dopravu osob, vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení. Dále lze podporu využít na přípravu 

propagačních a marketingových materiálů určených pro prezentaci , a ubytování. Dotační titul 

zjednodušuje vstup firem na zahraniční trhy skrze jejich individuální účast na mezinárodních 

konferencích a výstavách. Malé a střední podniky budou schopny organizovat a vykonávat 

marketingové zahraniční akce, které podpoří jejich růstový potenciál a schopnost navázat nové 

obchodní příležitosti v zahraničí. 

Typ voucheru: Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy 

Výše dotace: až 85 % ze způsobilých výdajů 

Typ žadatele: Malé a střední podniky s maximální podnikatelskou historií 3 roky 

 

 

 

 

Bližší informace k programu a analýzu Vašich dotačních možností Vám poskytne Pavla Rudová 

(rudova@naviga4.cz, 734 346 057) 
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