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PRODUKTOVÝ 
LIST 

SME Instrument 
 

KDO může žádat? 

• malé a střední podniky. 

NA CO lze získat podporu? 

• Fáze I: 

o vývoj a testování konceptu; 

o průzkum trhu a hodnocení komerčního potenciálu; 

o hodnocení a prokázání nejen technické proveditelnosti; 

o hodnocení rizik; 

o vyhledávání partnerů; 

o výsledek projektu: studie proveditelnosti a podnikatelský plán; 

• Fáze II: 

o inovační projekty, které jsou založené na podnikatelském plánu (možná, nikoli nutná, návaznost na Fázi I); 

o výzkum a vývoj prototypu produktu, služby; 

o miniaturizace, design; 

o demonstrace, testování; 

o ověření tržní replikace; 

o výsledek projektu: nový výrobek, proces nebo služba připravené k uplatnění na trhu, inovační 

podnikatelský plán včetně strategie pro komercializaci. 

• Fáze III: 

o Komercializace – využití zprostředkovaných nástrojů podpory (pro vytváření partnerství, informační 

služby, řízení IP, apod.) 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 

• Fáze I, způsobilé jsou výdaje na: 

o studie proveditelnosti ověřující technické, praktické a ekonomické parametry inovačního 

nápadu/návrhu; 

o aktivity by měly zahrnovat: vyhodnocení rizik, tržní studii, zahrnutí uživatelů, management práv 

duševního vlastnictví, strategie inovačního rozvoje, vyhledávání partnerů, studii proveditelnosti plánu; 

• Fáze II, způsobilé jsou výdaje na: 

o aktivity vývoje – demonstrace, testování, vytváření prototypů, pilotování, měření, miniaturizace, 

design, vytvoření replik. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 

• maximální délka projektu Fáze I je 6 měsíců, u projektů Fáze II je trvání v délce 12 – 24 měsíců; 

• projekt musí být v prokazatelném souladu s podnikatelskou strategií podniku, podporovat růst firmy nebo 

přeshraniční příležitosti pro byznys; 

• podpora pouze inovativních výrobků, procesů a služeb ve fázi „close-to-market“; 

• jasné komerční ambice projektu; 

• žádost podává jeden subjekt nebo konsorcium, ale musí se jednat výhradně o malé a střední podniky z členských 

států EU nebo asociovaných zemí; 

• jiné subjekty mohou figurovat pouze jako subkontraktoři. 
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KDY lze žádat? 
•  příjem žádostí končí do I. fáze končí 24.2.2016; 

•  příjem žádostí končí do II. fáze končí 3.2.2016. 
 

KOLIK lze získat? 
• Fáze I: 

o paušální dotace 50 000 eur (70% celkových nákladů); 
o metodické vedení odborného kouče až na 3 dny; 

• Fáze II: 
o dotace od 0,5 milionu eur do 2,5 milionu eur (do výše 70 % celkových nákladů - výjimečně až 100 % u 

projektů, kde je výrazně prezentována složka výzkumu); 
o metodické vedení odborného kouče ž na 12 dní; 

• Fáze III: 
o tato fáze nezahrnuje přímou finanční podporu; 
o přístup k finančním nástrojům pro sdílení rizika. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Petra Štantejská    .   stantejska@renards.cz  .      739 127 824  

 
  


