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VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE
INOVAČNÍ
VOUCHER

Zahájení inovačních aktivit prostřednictvím nákupu
poradenských, expertních a podpůrných služeb od
organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo
certifikovaných zkušeben.
Komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi
podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou
podnikatelské subjekty využít pro zahájení či
zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.
Výše podpory: 75 % způsobilých výdajů (85 %
v případě projektů zaměřených na efektivnější
nakládání s vodou)
Příjem žádostí o podporu: 15.7.2020 – 31.12.2022

 https://www.agentura-api.org/cs/programypodpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzvavi/

Zavádění a rozšiřování kapacit potřebných pro
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

POTENCIÁL

Založení a rozvoj center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací - Infrastruktura pro vlastní výzkum a
vývoj (stavby, stroje, zařízení a vybavení vč. SW,
licencí, know-how a patentů).
Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů
Příjem žádostí o podporu: 4.9.2020 – 23.11.2020

 https://www.agentura-api.org/cs/programypodpory/potencial/potencial-vyzva-vii/

Realizace vlastního průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje s cílem získávání nových
znalostí potřebných pro vývoj nových produktů,
materiálů, technologií a služeb

APLIKACE

Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací
vyšších
řádů
a
k
tvorbě
produktů
konkurenceschopných na světových trzích.
Výše podpory: 50 - 70 % způsobilých výdajů (mzdy vč.
pojistného, smluvní výzkum a konzultační služby,
materiál, režie a odpisy)
Příjem žádostí o podporu: 14.9.2020 – 15.12.2020

 https://www.agentura-api.org/cs/programypodpory/aplikace/

Uvádění nových či inovovaných výrobků a služeb na
trh.

INOVACE

Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků,
technologií a služeb (produktová inovace).
Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování
služeb (procesní inovace).
Zavedení nových metod organizace firemních procesů
(organizační inovace).
Zvýšení prodeje výrobků a služeb (marketingová
inovace).
Výše podpory: 25 - 45 % způsobilých výdajů (stavby
vč. projektové dokumentace, technologie, zařízení a
vybavení vč. HW a SW, know-how, licencí, patentů
apod.)
Příjem žádostí o podporu: 15.10.2020 – 29.1.2021

 https://www.agentura-api.org/cs/programypodpory/inovace/

PRŮMYSL 4.0 - TECHNOLOGIE
Modernizace a rozšíření výrobních kapacitní, digitální
transformace – rychlejší, kvalitnější a efektivnější
výroba.

TECHNOLOGIE

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení,
která musí být propojena se stávajícími nebo nově
pořizovanými technologiemi informačním systémem
(IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími
implementovanými moduly integrující všechny nebo
většinu oblastí podnikové činnosti, především
plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej,
finance, personalistika atd.
Výše podpory: 35 - 45 % způsobilých výdajů (výrobní
a nevýrobní technologie, HW a SW, ERP systémy vč.
CRM, licence, užitné vzory, know-how aj.)
Příjem žádostí o podporu: 5.1.2021 – 6.4.2021

 https://www.agentura-api.org/cs/programypodpory/technologie/

Poradenské služby pro začínající a rozvojové podniky.
Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a
průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení
atd.).

DIGITALIZACE

Zvyšování digitální transformace se zhodnocením
současného technického stavu a zpracovaní Plánu
digitální transformace společnosti.
Výše podpory: 50 % způsobilých výdajů
Příjem žádostí o podporu: 27.10.2020 – 26.2.2021

 https://www.agentura-api.org/cs/programypodpory/poradenstvi/

BEZPLATNÁ KONZULTACE
Našim hlavním cílem není kvantita, ale kvalita a odbornost všech poskytovaných
služeb na nadstandardní úrovni. Rád se s Vámi osobně setkám a vyslechnu si Váš
podnikatelský záměr a probereme možnosti realizace včetně zdrojů financování.
Neváhejte mne kontaktovat.
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