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PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH  

Cílem projektu je urychlení rozvoje inovativních pražských malých a středních podniků a získání zkušeností 

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.  

V rámci krátkodobých pobytů zástupců začínajících firem budou v projektu podporovány zejména tyto destinace:  

− Západní pobřeží USA – zejména Silicon Valley  

− Východní pobřeží USA – zejména New York  

− Čína – zejména Peking, Shanghai a Shenzhen 

Volba destinace na krátkodobý pobyt v zahraničním inkubátoru je pouze na žadateli (v rámci žádosti o poskytnutí 
voucheru je nutné zvolenou lokalitu relevantně odůvodnit). Optimální délka jednoho zahraničního pobytu je 
stanovena na 3 až 4 měsíce.  

Kdo může získat dotaci? 

Malé a střední podniky s maximální podnikatelskou historií 3 roky 

Jaké jsou podporované aktivity?  

V rámci jednoho projektu je možno podpořit následující aktivity:  

− Poradenské služby od zahraničních mentorů a inkubátorů  

− Podpora komercializace produktů  

− Cestovné a pronájem místa ve vybraném inkubátoru  

− Ubytování  

Jaké jsou základní podmínky financování? 

1) Projekty do 500 tisíc Kč 

a) De minimis – dotace 85 % ze způsobilých výdajů – Minimální výše rozpočtu projektu v režimu de minimis 

je 100 tis. Kč  

b) Bloková výjimka – dotace 50 % ze způsobilých výdajů (pouze v případě vyčerpání limitu de minimis 

žadatele) – Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky je 170 tis. Kč  

Maximální výše rozpočtu projektu nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 500 tis. Kč. Minimální výše dotace 

je stanovena na 85.000 Kč a maximální výše dotace se liší v závislosti na zvoleném režimu podpory.  

2) Projekty od 500 tisíc Kč včetně 

Žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů. Minimální výše 

rozpočtu projektu je 500 tis. Kč a maximální výše rozpočtu projektu není omezena. Minimální výše dotace je 

stanovena na 250 tis. Kč a maximální výše dotace na 2 mil. Kč.  

Kdy lze žádat o dotaci? 

Příjem žádostí v rámci této výzvy probíhá od 30. 3. 2018 do 28. 6. 2018. 
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Bližší informace k programu a analýzu Vašich dotačních možností Vám poskytne Pavla Rudová 

(rudova@naviga4.cz, 734 346 057) 
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