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Program Inovace 07/13

Inovační projekt

Projekt na ochranu 

práv průmyslového 

vlastnictví

Výzvy pro oba typy projektů budou vyhlašovány samostatně.

Program Inovace
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Inovační proces

nápad

Potřeba realizovat 

výrobu

-- výrobní kapacity 

Vymyslet Vyvinout Vyrobit a prodat

Prototyp

POTENCIÁL INOVACE-inovační projekt

Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví 

Potřeba realizovat 

V & V

-- kapacity V & V

-- lidé, laboratoře, 

zkušební zařízení, 

atd.

Uvedení 

na trh
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INOVAČNÍ PROJEKT

Inovace produktu a procesu (IPP)

╌ Inovace produktu - zavedení do výroby a na trh nového nebo

výrazně zlepšeného výrobku, technologie nebo služby

╌ Inovace procesu – zavedení do výroby nových nebo výrazně

zlepšených výrobních technologií (zařízení), hardwaru a

softwaru

╌ Nejčastěji dochází ke kombinaci inovace produktu a procesu:

firmy zavádí do výroby nový produkt a pro jeho výrobu si pořizují

odpovídající výrobní zařízení (inovují i svůj výrobní proces)! 
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INOVAČNÍ PROJEKT

Organizační a marketingové 

inovace (OMI)
╌ Organizační inovace

╌ Nové metody organizace firemních procesů – zavádění systémů sdílení znalostí, 

nových manažerských postupů (supply-chain, štíhlá výroba, kaizen, six sigma, 

apod.)

╌ Nové způsoby spolupráce s odběrateli a dodavateli a dalšími subjekty

╌ Marketingová inovace – zavádění nových prodejních kanálů (tedy

způsobu prodeje zákazníkům, např. e-commerce)

╌ Oddělená součást projektu

╌ Pouze pro MSP, pokud současně realizují jednu z IPP

╌ Je možné vypracovat jednu studii proveditelnosti pro IPP a OMI, ale je potřeba 

dodržet obě osnovy studie proveditelnosti

╌ Část OMI projektu je hodnocena odděleně na základě vlastních výběrových kriterií

╌ Zvláštní způsobilé výdaje a zvláštní rozpočet
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INOVAČNÍ PROJEKT

Příjemci podpory

╌ Podnikatelský subjekt (PO i FO přesně specifikovány ve výzvě) 

podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zapsaný 

v obchodním rejstříku 

╌ Výstup projektu se musí projevit v  odvětvích vymezených oddíly 

CZ-NACE C 10, 11, 13 - 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, 62, 63.1, M 

71.2, S 95.1 (mimo CZ-NACE C 19.10, 20.60 a 30.11), 

nepodporované CZ-NACE jsou uvedeny ve výzvě v kapitole 4.4

╌ Historie žadatele: minimálně 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací 

období (brát historii mateřské společnosti NELZE)

╌ Realizace projektu: na území České republiky kromě hl. m. Prahy
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Časový harmonogram

╌ Zveřejnění 4. výzvy pro část inovační projekt:

1.2.2010

╌ 4. výzva je vyhlášena pro MSP a velké podniky

╌ Příjem registračních žádostí:

Od 1.5.2010 – 30.9.2010

╌ Příjem plných žádostí:

Od 1.7.2010 – 31.1.2011 

╌ Alokace: 4 mld. Kč

╌ Hodnocení: kontinuální
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Žádost o poskytnutí podpory 

a způsob jejího předložení

-- ve 2 krocích:

1. krok – Registrační žádost – základní informace o žadateli a

projektu, finanční výkazy za poslední 2 uzavřená

zdaňovací období, finanční formulář pro výpočet     

ratingu, dokument Motivační účinek (pouze pro velké 

podniky)

2. krok – Plná žádost – do 90ti dnů od potvrzení úspěšné

registrace 

-- přílohy – studie proveditelnosti, finanční údaje o  

projektu v předdefinované aplikaci FRP, příloha k 

účetní závěrce
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Výběrová kritéria

╌ Binární kritéria programu musí být vždy splněna:

╌ Projekt realizuje inovaci produktu nebo procesu

╌ Projekt využívá výsledků vlastního výzkumu či výsledků v podobě 

transferu technologie

╌ Vývoj je již ukončen a žadatel je schopen doložit existenci 

funkčního prototypu

╌ Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí

╌ Technická proveditelnost projektu

╌ Ekonomická a finanční proveditelnost projektu 

╌ Kvalita zpracování projektu

╌ Bodová kritéria programu – minimální bodová hranice 45 bodů

╌ Výběrová kritéria jsou zveřejněna na internetových stránkách 

agentury CzechInvest a MPO
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Způsobilé výdaje (ZV)

-- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pro MSP i VP 

-- Vybrané provozní náklady pro MSP

-- Náklady na publicitu projektu pro MSP i VP

-- Dlouhodobý majetek musí být odepisovatelným aktivem, nesmí být pořízen 

aktivací 

-- ZV jsou rozděleny dle druhu inovace

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31.12. 2013.
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Způsobilé výdaje (ZV)

Investiční výdaje:

╌ Projektová dokumentace

╌ Inženýrská činnost ve výstavbě

╌ Novostavby (jen pro MSP)*

╌ Technické zhodnocení staveb*

╌ Hardware a sítě

╌ Stroje a zařízení 

╌ Nákup práv k užívání duševního vlastnictví (% omezení pro velké 

podniky)

╌ Software a data (% omezení pro velké podniky)

* výdaje na novostavby a technické zhodnocení staveb jsou způsobilé max. do výše 20% ze 
způsobilých výdajů na stroje a zařízení a hardware a sítě
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Způsobilé výdaje (ZV)

Provozní výdaje (pouze pro MSP):
╌ Služby poradců, expertů, studie – míra podpory max. 50%

╌ Zvláštní školení* – míra podpory max. 45%

╌ Tvorba webových stránek – jen pro organizační a marketingovou 

inovaci

╌ Mzdy a pojistné

╌ Povinná publicita (pro MSP i VP)

* výdaje na zvláštní školení jsou způsobilé max. do výše 20% z celkových způsobilých 
výdajů projektu

Výdaje poskytované v rámci de minimis: výdaje na tvorbu webových stránek a mzdy a 
pojistné.
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Způsobilé výdaje (ZV)

Co nejsou způsobilé výdaje:

- náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,

- pořízení použitých strojů a zařízení,

- náklady spojené s výzkumem a vývojem,

- výdaje na externí poradenské služby spojené s podáním žádosti o 
dotaci, žádost o platbu, monitorovací zprávy apod.,

- leasing,

- pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací,

- DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH,

- splátky půjček a úvěrů,

- náklady na pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a 
správní poplatky aj.
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INOVAČNÍ PROJEKT

Forma a výše podpory

Forma podpory DOTACE

a) Inovace produktů

b) Inovace procesů

1-75 mil. Kč

1-150 mil. Kč*

c) Organizační inovace

d) Marketingová inovace
do 2 mil. Kč

% dotace dle limitů regionální mapy intenzity 

veřejné podpory

©CzechInvest

*pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu



INOVAČNÍ PROJEKT

Forma a výše podpory

Region NUTS II Malý podnik Střední podnik Velký podnik

Střední Morava, 

Severozápad, Střední 

Čechy, Moravskoslezsko, 

Severovýchod, 

Jihovýchod

60% 50% 40%

Jihozápad 50% 40% 30%
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INOVAČNÍ PROJEKT

Regiony se soustředěnou 

podporou státu
1. okresy: Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostrava-město, Frýdek-

Místek, Nový Jičín, Sokolov 

2. okresy: Hodonín, Znojmo, Třebíč, Bruntál, Oprava, Jeseník, Přerov, 

Šumperk, Svitavy, Louny, území bývalých vojenských újezdů Ralsko a 

Mladá

3. okresy: Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, obce s rozšířenou 

působností: Ostrov, Frýdlant, Králíky, Bystřice n. Pernštejnem, 

Bučovice, Mikulov, Šternberk, Uničov, Kroměříž, Rožnov pod 

Radhoštěm, Valašské Klobouky
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INOVAČNÍ PROJEKT

Osnova studie proveditelnosti IPP

1. Identifikační údaje a historie žadatele

2. Inovační potenciál žadatele

3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4. Podrobný popis projektu

5. Technický popis řešení projektu

6. Rozpočet způsobilých výdajů

7. Harmonogram

8. Organizační zajištění projektu

9. Vliv projektu na životní prostředí

10. Analýza trhu

11. Finanční analýza projektu

12. Závěr 
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INOVAČNÍ PROJEKT

Osnova studie proveditelnosti OMI

1. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

2. Podrobný popis projektu

3. Organizační zajištění projektu

4. Technické řešení projektu

5. Závěr
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Případová studie Toma, a.s.
obecné informace o společnosti

Společnost TOMA, a. s. je středně velký podnik s přibližně 170

zaměstnanci působící v Otrokovicích ve Zlínském kraji.

Společnost vznikla v roce 1991 a v současné době je správcem

průmyslového areálu, v němž provozuje svou činnost více než 100

podnikatelských subjektů.

Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou mimo jiné dodávky

veškerých energetických médií pro podnikatelské subjekty v areálu a

nakládání s odpady.

Svou činností a organizací navazuje společnost TOMA, a. s. na Baťovy

pomocné závody, které v areálu zahájily průmyslovou výrobu v roce 1935.



Projekt

╌ Popis projektu - Výroba bílkovinných

produktů s nízkým obsahem popela

╌ Výzkum a vývoj v projektu – na vývoji nových

technologických postupů spolupracovala

společnost Toma, a.s. s externím odborníkem na

danou problematiku a s Technologickou fakultou

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vývojová a

výzkumná fáze byla ukončena poloprovozními

zkouškami nového technologického postupu, na

základě kterých společnost dokládala inovaci

postupu v žádosti o dotaci. Technologické

postupy jsou chráněny užitnými vzory na Úřadu

průmyslového vlastnictví.



Realizace projektu

╌ V rámci realizace projektu byla nakoupena různá zařízení, jako 

například sušárny, drtiče, odparky a další komponenty nutné pro 

sestavení nové technologie. Tato technologie má specifické 

výrobní parametry a je výhradním duševním vlastnictvím Toma, 

a.s. Právě na tuto realizační fázi projektu byla společnosti Toma, 

a.s. poskytnuta dotace.



Náklady projektu a 

přínosy projektu

╌ Náklady projektu

╌ Přínosy projektu:

╌ Využití mezery na trhu s biologicky rozložitelnými odpady

╌ Rozšíření počtu služeb nabízených společností

╌ Zvýšení konkurenceschopnosti firmy

╌ Vytvoření pěti nových pracovních míst

╌ Vyšší ochrana životního prostředí



Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
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