OP PIK – INOVAČNÍ VOUCHERY – Výzva II
Vyhlášení výzvy: 30.6.2017
Deadline pro podání žádostí: 31.12.2017 (možné dřívější ukončení výzvy při dosažení
alokace)
Alokace: 164 mil. Kč
Žadatel: malá a střední firma včetně fyzických osob, max. 3 žádosti na subjekt
Délka trvání projektu: 12 měsíců (od data přijatelnosti = data podání žádosti), max. do
31.12.2018
Dotace: 75% způsobilých výdajů: 50 000 - 299 999 Kč (v režimu de minimis)
Cíl programu - 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 a akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či
zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.
Očekávané výstupy:
- výzkumná, laboratorní, měřící zpráva; analýza; protokol, technický/technologický/
procesní postup; návrh metodiky; analýza; protokol; návrh prototypu/funkčního
vzorku formou výzkumné zprávy s fotodokumentací; materiálová studie; technická
dokumentace; provozní manuál; procesní mapa; měřicí zpráva, ….
Způsobilé neinvestiční výdaje (služby):
- poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací - 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 (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků,
služeb, metod, parametrů, aj.
Podávání žádostí - systém MS2014+, postup dle Příručky pro žadatele Inovační vouchery –
Výzva II

Povinné přílohy žádosti:
-

nabídka poskytnutí služby dle vzoru včetně cenové kalkulace předmětu služby
podnikatelský záměr dle vzoru
prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis (vlastnická struktura).

Udržitelnost: 3 roky

Další informace: Agentura pro podnikání a inovace
www.agentura-api.org, tel: 800 800 777, programy@agentura-api.org
Pobočka Brno - tel: 296 342 940, brno@agentura-api.org

Za FSI podepisuje nabídku poskytnutí služby děkan na základě Rozhodnutí č. 1/2017 –
zajistí p. Petrušková.

