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PLZEŇSKÉ PODNIKATELSKÉ VOUCHERY 
Plzeňské podnikatelské vouchery podporují spolupráci mezi podnikatelskými subjekty 

a výzkumnými organizacemi z Plzeňské metropolitní oblasti. Cílem programu je posílit 
inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy mohou využít 

kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit 
a ke zvýšení svého inovačního potenciálu.  

Podporované aktivity 

Podporovanou aktivitou je nákup služeb, jejichž výsledky/výstupy příjemce dotace potřebuje na 
plánované inovační aktivity v rámci svých podnikatelských činností: 

 žadatel/příjemce je potřebuje pro své inovační aktivity (tedy pro činnosti vedoucí k vytvoření 

nového či inovovaného produktu nebo procesu), 
 poskytuje je výzkumná organizace za úplatu dle požadavků příjemce, 
 jejich výstupy/výsledky: 

o jsou pro příjemce nové, 

o si příjemce není schopen zajistit sám vlastními kapacitami (např. nedostatek odborných 

znalostí a dovedností, nedostatečné vybavení), 
o příjemce použije v rámci svých podnikatelských činností na plánované inovační aktivity. 

Způsobilé činnosti (služby od výzkumné organizace) 

Způsobilými činnostmi realizovanými v rámci služeb poskytovaných výzkumnou organizací se rozumí 

činnosti, které lze zařadit do následujících skupin:  

 Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.  

 Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo 

hardwaru. 

 Vývoj softwaru. 

 Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů. 

 Modelování / simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů. 

 Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru pro produkty či 

procesy. 

 Návrh designu produktů.  

Poskytovatelé služeb založených na znalostech  

Poskytovateli služeb založených na znalostech jsou výzkumné organizace, tj. organizace pro výzkum 

a šíření znalostí, jež jsou uvedeny v seznamu na webových stránkách Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a mají sídlo nebo pracoviště na území Plzeňské metropolitní oblasti. 

Výzkumnými organizacemi v Plzeňské metropolitní oblasti pro program Plzeňské podnikatelské 

vouchery jsou například Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta UK v Plzni, Výzkumný 
a zkušební ústav Plzeň s.r.o. či Comtes FHT a.s.. 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci
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Způsobilé výdaje 

Způsobilým je pouze výdaj na nákup služeb založených na znalostech, jejichž poskytování bude 

zahájeno až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytování služeb. Minimální 

výše způsobilých výdajů je 32 000,- Kč. 

Výše dotace 

Podpora je poskytována formou dotace v režimu de minimis. Výše dotace je pro:  

 velký podnik maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), nejvýše však 

120 000 Kč, 

 malý a střední podnik (podnik splňující podmínky stanovené v příloze č. I Nařízení Komise 

(ES) č. 800/2008) maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), nejvýše však 

120 000 Kč. 

 U multioborových služeb je míra podpory dotace v % stejná jako u ostatních služeb. 

Způsobilé výdaje lze však mít až do výše 180 000 Kč.  

Předkládání žádostí 

Vyplněnou a podepsanou žádost o dotaci společně s přílohami v listinné podobě je nutné doručit 

na adresu BIC Plzeň, Riegrova 1, 306 25 Plzeň v termínu od 1. 9. do 3. 10. 2019 do 12 hodin. 
Více na www.bic.cz/vouchery. 

Jak na Plzeňský podnikatelský voucher v 6 krocích 

1. Jděte na stránky www.bic.cz/vouchery, kde jsou k dispozici podrobné informace 

o programu Plzeňské podnikatelské vouchery, včetně příloh žádostí. 

2. Domluvte si s výzkumnou organizací, se kterou plánujete spolupracovat, na čem konkrétně 

budete spolupracovat a požádejte o vyhotovení Nabídky poskytnutí služeb. 

3. Společně s vyplněnou žádostí o dotaci doručte požadované dokumenty v termínu 1. 9. 2019 – 

3. 10. 2019 (do 12 hod.) do BIC Plzeň. 

4. V případě schválení žádosti ze strany Rady a Zastupitelstva města Plzně budete vyzváni 

k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a rovněž uzavřete smlouvu o poskytování služeb 

s výzkumnou organizací. 

5. Poskytování služeb můžete zahájit po podpisu obou smluv, tj. smlouvy o poskytnutí dotace 

a smlouvy o poskytování služeb. 

6. Poté, co obdržíte výsledky/výstupy služby od výzkumné organizace, podáte žádost o platbu, 

dodáte požadované dokumenty a Plzeňský podnikatelský voucher vám bude následně 

proplacen. 

 

Ať už potřebujete více informací, chcete konzultovat podnikatelský záměr 
nebo potřebujete doporučit vhodnou výzkumnou organizaci,  

ozvěte se nám, rádi vám poradíme. 

http://www.bic.cz/vouchery
http://www.bic.cz/vouchery

