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Program INOVACE  

 
KDO může žádat? 
• podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, small mid-caps (tj. podniky do 499 zaměstnanců). 

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; 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
• nákup veškerých potřebných technologií a zařízení,  

• software a data (max. 50 % celkových způsobilých nákladů). sloužícího k zavádění inovovaných výrobků a 

procesů projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, práva k užívání duševního vlastnictví, 

certifikace produktů); 

• stavební práce nutné k realizaci projektu (způsobilé max. do 20 % z celkových způsobilých nákladů na 

technologie); 

• projektová dokumentace (v režimu de minimis); 

• práva k užívání duševního vlastnictví a certifikace produktů (v režimu de minimis). 

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? 
• vyhlášení výzvy: 15. 8. 2022, 

• příjem žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.   

KOLIK lze získat? 
• dle regionální mapy podpory, viz tabulka na následující straně. 

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

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Michal Abrahám  .  abraham@renards.cz  .  733 130 844 
Ing. Karel Brunclík  .  brunclik@renards.cz  .  731 656 842  
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Tabulka míry podpory  

Místo realizace projektu 

Míra podpory  

Malý podnik Střední podnik 
VP do 500 

zaměstnanců 

Severozápad 60 % 50 % 40 % 

Severovýchod 50 % 40 % 30 % 

Střední Morava 50 % 40 % 30 % 

Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 % 

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 % 25 % 

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, 

Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, 

Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora 

40 % 30 % 

20 % (15 % od 

1.1.2025-

31.1.2027) 

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 % 

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, 

Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, 

Strakonice, České Budějovice, Jindřichův 

Hradec, Prachatice, Český Krumlov 

40 % 30 % 

20 % (15 % od 

1.1.2025-

31.1.2027)  

Jihovýchod 40 % 30 % 

20 % (15 % od 

1.1.2025-

31.1.2027) 

 


