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Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ 
VOUCHERY – stav realizace 

 

Ing. Petr Porák 
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Služby infrastruktury 

Výzvy na aktivity b (provoz), c (rozšíření a „upgrade“) a d (nová výstavba) 
vyhlášeny. 

Příjem žádostí do V/2016. 

Výzva na aktivitu a (poskytování služeb) připravena; doposud neschválena 
EK – DG Comp. 

Vyhlášení aktivity a se očekává v VI/2016 (po MV OPPIK). 
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Služby infrastruktury 

Odlišnosti výzev pro aktivity b, c, D oproti programu Prosperita OPPI 

Snížená míra podpory pro municipality 

Nemožnost účasti o. p. s. 

Rozšíření okruhu příjemců i způsobilých výdajů u aktivity a (provoz) 

Nutnost prokázat  nedostatek inovační infrastruktury v případě 
aktivity d (budování nových VTP) 

Inkubační funkce podmínkou poskytnutí podpory 
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Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY 

   
Režim 

NEZAKLÁDAJÍCÍ  

veřejnou podporu 

ZAKLÁDAJÍCÍ  

veřejnou podporu 

Příjemci 
organizace pro výzkum  

a šíření znalostí 

podnikatelské subjekty,  

municipality 

  Akt.                       ZV ZV investiční  
ZV neinvestiční 

(de minimis) 
ZV investiční  

ZV neinvestiční 

(de minimis) 

Aktivita a) x 100/75% x x 

Aktivita b) x 75% x 50% 

Aktivita c) 75% 75% 50% 50% 

Aktivita d) 75% 75% 50% 50% 
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Aktivita a a její specifika 

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské 
inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů 
nebo formou zprostředkování ověřených externích 
služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním 
MSP služby specializovaného poradenství.  

Ing. Blanka Sawkins 
Odbor výzkumu, vývoje a inovací 
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Aktivita a a její specifika 

Příjemci podpory: 

právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační 
infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo 
podnikatelského inkubátoru),  

Municipalita (prostřednictvím vlastněného subjektu VO) 

vysoká škola. 

 

Příjemce MUSÍ splnit definici výzkumné organizace/výzkumné infrastruktury 
dle GBER a Rámce. 

Příjemci musí být členem EBN nebo VTP akreditovaným SVTP. 
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Aktivita a a její specifika 

Způsobilé výdaje 
osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným 
příjemcům - inovativním MSP  (poradců a expertů), 

provozní náklady (služby poradců, expertů,  semináře, workshopy, 
propagace), maximálně 500 tis. Kč na projekt - poskytováno v rámci de 
minimis 

režijní náklady (15% z osobních nákladů) - poskytováno v rámci de minimis 
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Aktivita a a její specifika 

Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců - uživatelů 
poradenských služeb (MSP) 
100% z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou 
zprostředkovatelem podpory dle Rámce.  

  

Maximální a minimální výše dotace  
 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do 
výše 12 mil. Kč.  
7.2.2. Dotace na služby konečného příjemce - konkrétního MSP je poskytována 
minimálně ve výši 20 tis. Kč a maximálně do výše 75 tis. Kč. 

 

Alokace na výzvu: 250 mil. Kč 
Očekávaný termín vyhlášení: V/2016 
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Program INOVAČNÍ VOUCHERY 

Cíl programu 
Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi 
podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro 
zahájení či zintezivnění vlastních inovačních aktivit.  
Podporované aktivity 

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, zkoušky, výpočty, 
konzultace) 

Zjednodušená administrace oproti „velkým“ projektům (vzory smluv, formulářů) 
Příjemci podpory - MSP 
Míra podpory - 75% 
Výše podpory - 50 - 200 tis. Kč/voucher 
Plánované vyhlášení první výzvy programu: 2Q/2016 
Hodnocení a celou administraci projektů - žádosti o podporu, hodnocení, ŽOP 
(žádosti o platbu) řeší CI (včetně regionálních kanceláří). 
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Děkuji za pozornost 
 
 
Petr Porák 
porak@mpo.cz 
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