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INOVACE 

Program INOVACE  

 

KDO může žádat? 
 podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, velké podniky pouze v případě 100% vazby na životní 

prostředí, se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu. 

NA CO lze získat podporu? 
 produktová inovace: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (např. pilotní 

výrobní linky apod.); 

 procesní inovace: zvýšení efektivnosti výrobních procesů a poskytování služeb; 

 organizační a marketingová inovace: zavádění nových metod organizace firemních procesů a zvyšování 

prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu, zavádění nových prodejních 

kanálů aj. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 nákup veškeré potřebné technologie, zařízení, instalační náklady, řídící software apod. sloužícího 

k zavádění inovovaných výrobků a procesů (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, práva 

k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace); 

 stavební práce nutné k realizaci projektu (způsobilé max. do 20 % z celk. způs. nákladů na technologie). 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 
 projekt musí využívat výsledky ukončeného výzkumu a vývoje (bude nutné doložit k žádosti o podporu); 

 nebudou podporovány: projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou 

fázi inovačního procesu a projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním 

energetické spotřeby; 

 v případě projektů zahrnující stavební práce je nutné předložit Položkový rozpočet na podkladě aktuálního 

ceníku ÚRS/RTS atd. a naceněný výkaz výměr;  

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 

KDY lze žádat? 
 příjem žádostí běží od 26. 9. 2018 do 27. 11. 2018. 

KOLIK lze získat? 
 inovační projekty: míra podpory: 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik), 25 % (velký podnik); 

 absolutní výše dotace na jeden projekt v rozmezí 1 mil. Kč až 40 mil. Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Tomáš Vyskot  .  vyskot@renards.cz   .  739 633 895 

Ing. Michal Abrahám  .  abraham@renards.cz   .  733 130 844 


