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PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY 

Cílem je podpořit 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 získat dotaci? 

Malé a střední podniky 

Jaké jsou podporované aktivity? 

Dotace, resp. voucher bude poskytován na: 

a) podporu první spolupráce konkrétních dvou partnerů, jejímž cílem je překonání bariér spolupráce na 

prvním společném projektu 

b) podporu navazující spolupráce již dříve spolupracujících partnerů 

Žadatelé mohou realizovat i tzv. synergické projekty, které spočívají v aktivní spolupráci mezi více MSP a 

výzkumnými institucemi v rámci jedné vyhlášené dílčí výzvy. 

Jaké jsou základní podmínky financování? 

1) Malé vouchery – projekty do 500 tis. Kč: 

a) De minimis – dotace 75 % ze způsobilých výdajů – Minimální výše rozpočtu projektu režimu de minimis 

je 100 tis. Kč  

b) Bloková výjimka – pouze v případě vyčerpání limitu de minimis ze strany žadatele, dotace 50 % ze 

způsobilých výdajů – Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky je 150 tis. Kč 

Minimální výše dotace je stanovena na 75 000 Kč. Maximální výše dotace se liší v závislosti na režimu 

podpory.  

2) Velké vouchery – projekty od 500 tis. Kč (včetně): 

V tomto případě žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů. 

Minimální výše rozpočtu projektu je stanovena na 500 tis. Kč. Maximální výše rozpočtu projektu není nijak 

omezena. Minimální výše dotace je 250 tis. Kč a maximální výše dotace 2 000 000 Kč. 

Kdy lze žádat o dotaci? 

Příjem žádostí v rámci této výzvy probíhá od 30. 3. 2018 do 30. 4. 2018. 

 

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

(rudova@naviga4.cz, 734 346 057) 

 

 
Naviga 4, s.r.o. 

Pobřežní 249/46 

186 00 Praha 8, Česká Republika 

Tel.: 224 815 557 

naviga4@naviga4.cz 

www.naviga4.cz 

mailto:naviga4@naviga4.cz
http://www.naviga4.cz/

