
   Inovace 2013 
 

Vážení podnikatelé, 
  

V březnu 2013 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Inovace. Tato výzva je 

poslední v rámci programovacího období 2007 – 2013. 
 

Pravděpodobné termíny vyhlášení:     

 Registrační žádosti od 1.3. 2013 

 Plné žádosti od 1.4.2013 

                                                     

Podmínky programu: 

 Maximální výše podpory je 50 milionů, v podporovaných oblastech až 100 milionů 

korun, minimální  dotace 1 milion 

 Malé podniky získají ze způsobilých výdajů 60% , střední 50%, velké 40% 

 Dobré finanční zdraví 

 Na výzkumu a vývoji inovačního produktu, který je předmětem žádosti o dotaci 

participovaly vysoké školy, vědecké instituce. Dokladem může být např. smlouva o 

spolupráci, smlouva o využití výsledků duševní činnosti, smlouva o využití prototypu 

apod.     

 Program je určen průmyslovým výrobním podnikům  

 Podporované aktivity: 

1) Inovační projekt ve smyslu tohoto programu je projekt zaměřený na některou z následujících 

aktivit:  

 Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) 

 Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) 

2) Transfer technologie -  pro účely programu INOVACE se rozumí přenos technologie (např. 

prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. technologická 

řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví (např. patenty, 

licence, apod.) a know-how vyvinutých jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u 

jiného subjektu.  
 

Jsme pro Vás připraveni zajistit: 
 

-    vyhledání a ušití dotačního titulu ,, na míru ´´ 

-    zpracování žádosti o dotaci se všemi přílohami 

-    výběrové řízení 

-    žádost o proplacení dotace s kontrolou všech potřebných dokumentů 

-    monitoring udržitelnosti dotace po stanovenou dobu /3 – 5 let/ 
 

Pro Vaši firmu můžeme též zpracovat rozvoj podnikání, případně začít připravovat 

žádosti na další programovací období 2014 - 2020 
 

Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách. 

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání. 

kontakt: František Winter  mobilní tel.: 608 / 885 145 e-mail:  dotace@lit.cz 

www.wintereuropeconsulting.cz 

mailto:dotace@lit.cz
http://www.wintereuropeconsulting.cz/

