Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020
K čemu program slouží?
Inovační voucher je dotace, za kterou si firma nakoupí službu od výzkumné organizace.
Program podporuje spolupráci podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje s výzkumnými
organizacemi z České republiky. Firma si od výzkumné organizace nakoupí služby, které potřebuje pro
své inovační aktivity. Získané znalosti použije na inovace svých produktů, procesů či služeb.

Na co lze dotaci využít?
Výzkumná organizace může pro firmu provádět například:
- návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod
- vývoj softwaru či hardwaru
- vývoj materiálu, zařízení, systému, prototypu, zkušebního polotovaru, funkčního vzorku
- optimalizace výrobních procesů, metod, parametrů pro zvýšení efektivity
- modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů
- aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru
- design nových výrobků - průmyslový, produktový
- diagnostiku, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty
- zpracování expertního plánu digitalizace výroby pro přechod na Průmysl 4.0

Jsem vhodný žadatel?
Dotaci může získat malá nebo střední firma, případně podnikající fyzická osoba se zaměstnanci, která
má sídlo nebo pobočku na území Ústeckého kraje.

S kým můžu spolupracovat?
Poskytovatelem znalostí může být jakákoliv výzkumná organizace (např. vysoká škola, výzkumný
ústav apod.) na území České republiky (zařazena do Seznamu posouzených výzkumných organizací
Rady pro výzkum, vývoj a inovace).

Kolik peněz lze získat?
Dotace pokryje 70 % z částky (bez DPH), kterou firma zaplatí výzkumné organizaci. Nejvyšší možná
dotace je 200 000 Kč.

Jak požádat o dotaci?
Firma vyplní stručnou žádost na internetu (www.icuk.cz). Následně ji vytiskne a spolu s nabídkou od
výzkumné organizace a několika dalšími jednoduchými přílohami zašle na krajský úřad.
Příjem žádostí do programu začíná 21. 4. 2020 od 10 hod. a končí 31. 5. ve 12 hod.

Kde získám víc informací?
Inovační centrum Ústeckého kraje
www.icuk.cz – zde je odkaz na žádost, podrobná pravidla programu a všechny dokumenty
Pro osobní konzultaci:
Miroslav Cingl, cingl@icuk.cz, 607 507 541
Pavel Kováč, kovac@icuk.cz, 605 485 616

