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INOVAČNÍ VOUCHERY II 
 

 

Termín vyhlášení výzvy: 
 Datum vyhlášení Výzvy: 16.01.2023 
 Zahájení příjmu žádostí: 01.02.2023 
 Ukončení příjmu žádostí: 01.02.2024 (výzva průběžná – výsledky vyhlašovány průběžně) 

 

 
Podmínky programu: 
Forma a míra podpory: 
 

min. způsobilé 

výdaje Kč 

max. způsobilé 

výdaje Kč 

výše 

dotace % 

min. míra 

podpory Kč 

max. míra 

podpory Kč 

66 667 499 999 75 50 000 375 000 

500 000 1 999 999 50 250 000 1 000 000 
 
 

 Alokace na výzvu: 150 mil. Kč 
 Forma podpory: de minimis (čerpání veřejné podpory) 
 Vyplácení ex-post (zpětně na základě faktury za službu a dalších podkladů) 
 Doba realizace max. 1 rok od podání žádosti a max. do 01.02.2025 
 Schválení projektu cca – 1 měsíc od podání projektové žádosti 

 
Podporované aktivity: 

 nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb – měření, diagnostika, testování, 
zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových 
systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj 
softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku 
v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby 
nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů 
apod. 

Výstupy: 
 protokol o zkoušce, výzkumná, laboratorní, měřící zpráva, analýza, návrh prototypu, … 

 
Uznatelné náklady: 

 nákup odborných služeb musí být: 

- od organizací pro výzkum a šíření znalostí vedena v rejstříku MŠMT dle Nařízení vlády č. 
160/2017 Sb. 
- v případě, že není v tomto rejstříku vedena, je třeba doložit zakladatelské listiny či jejich 
ekvivalent, dokument o vedení odděleného účetnictví, dokument o nakládání s výsledky 
výzkumu a vývoje, čestná prohlášení daná výzvou 
- akreditované laboratoře – dokládají platný certifikát od Českého institutu pro akreditaci 
na konkrétní zkoušky (ČSN) uvedené v příloze akreditace 
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Žadatel: 

 podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem (MSP) 
 
Další informace: 

 žadatel musí mít uzavřené nejméně 2 účetní období před podáním dotace 
 žadatel musí mít zapsat skutečné majitele 
 realizace projektu mimo hlavní město Praha – postačí provozovna 
 každý žadatel může předložit libovolný počet žádostí o podporu projekty na jedno IČ, 

musí ale náklady napříč podanými projekty v rámci výzvy sčítat (sčítají se předpokládané 
hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá příjemce pořídit 
v průběhu podávaných projektů, shodné i obdobné činnosti či nerozdělitelné služby 
realizované v rámci podaných projektů musí vždy být chápány jako jedna zakázka, 
realizuje-li jeden poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla 
pohlíženo jako na jednu zakázku) 

 žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo 
o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení (nad 500 000 bez DPH – 
při podpoře 75 %, nad 2 000 000 bez DPH při míře podpory 50 %) 

 v rámci projektu nelze umožnit subdodávky od třetích stran 
 žadatel musí splňovat definici MSP včetně propojených a partnerských podniků 


