
jméno programu

země

regionální/národní 

program podpory

poskytovatel podpory /kde 

zažádat oprávněné podniky/partneři výše dotace/míra podpory

easy2innovate: 

*easy2research

*easy2market

1.7.2014 - 31.12.2020

AT

regionální / Horní 

Rakousko

*Úřad hornorakouské zemské 

vlády, odd. hospodářství

*manažment programu: Business 

Upper Austria

*SME  situované v Horním Rakousku

*zahraniční výzkumné organizace jsou oprávněné 

pokud jsou registrované v partnerské vědecké 

databázi; 

www2.ffg.at/partnerdatenbank_innovationsscheck

/index.php?mo=1&file=html/home.html

*easy2research:

míra podpory: max. 50 %  / max. € 25.000,-

*easy2market:

míra podpory: max. 33 % / max. € 10.000,-

Innovationsscheck a

Innovationsscheck Plus

AT

národní

*Ministerstvo vědy, výzkumu  & 

hospodářství (BMWFW)

*Ministerstvo dopravy, inovace a 

technologie (BMVIT), FFG

*SME situované v Rakousku

*zahraniční výzkumné organizace jsou oprávněné 

pokud jsou registrované v partnerské vědecké 

databázi; 

www2.ffg.at/partnerdatenbank_innovationsscheck

/index.php?mo=1&file=html/home.html

*Innovationsscheck:

míra podpory: 100 % /max. € 5.000,-

*Innovationsscheck Plus:

míra podpory:  80 % /max. 10.000,-

inovační voucher Kraje Vysočina

CZ

regionální / Vysočina

Krajský úřad Vysočina (Vysočina-

Fonds) 

* podniky (nezávisle na velikosti) z oborů 

průmyslové výroby (mimo potravin) a  vybraná 

odvětví IT situovaná v regionu Vysočina

*univerzity a veřejné výzkumné organizace z ČR 

nebo zahraničí

podpora: 50.000-200.000 CZK (max. ca. 

7.300,- €)

míra podpory 60 / 80 % dle velikosti 

podniku

inovační voucher Města Plzeň CZ

regionální / Město Plzeň

Město Plzeň

poradce: BIC Plzeň

účast obou plzeňských univerzit(Západočeska 

Univerzita a  lékařská fakulta Karlovy Univerzity)

75% pro SME, 

40% pro velké podniky, 

max. 150 tisíc CZK

inovační voucher Plzeňského Kraje

od roku 2014

CZ

regionální / Kraj Plzeň

Kraj Plzeň

poradce BIC Plzeň

jen pro SME

a výzkumné organizace z Plzeňského Kraje

míra podpory: 75%, 

podpora: max. 100 tisíc CZK

Jihočeské podnikatelské vouchery

CZ 

regionální / Jihočeský 

kraj

udělující orgán:

JVTP a.s. (Jihočeský 

vědeckotechnický park a.s.)

SME z jihočeského regionu (všechny obory)  

výzkumné organizace jen z ČR

podpora: max. 150 000 CZK 

míra podpory 75 %

Inovační voucher pro malé podniky 

/ řemeslné podniky/zakladatele DE / Bavorsko

Bavorské ministerstvo

pro hospodářství & media, energii 

& technologii; manažment 

programu: Bayern Innovativ 

(Innovationsgutschein@bayern-

innovativ.de) 

*zaměstnanců < 50, roční obrat < 10 Mio. €

*  oprávněné jsou české i zahraniční výzkumné 

organizace

* Inno.-voucher 1: max. 15.000 €

* Inno.-voucher 2: max. 30.000 € 

* Inno.-voucher special: max. 80.000 €

míra podpory v podstatě 40 % (možnost 

max. 60 %)Kooperationsförderung BayIntAn DE staatl. Unis + Hochschulen für angewandte *max. € 10.000,-/AntragNÖ Wirtschafts- und AT *Amt der NÖ Landesregierung *Mitglieder der Wirtschaftskammer Die Förderung erfolgt durch einen Zuschuss 

Inovační voucher

CZ

národní

Ministerstvo průmyslu a obchodu

manažment programu: Agentura 

pro podporu podnikání a inovace 

(API)

*SME

*realizace projektu v ČR (kromě Prahy)

*výzkumná organizace musí být z ČR

*oprávněné české a zahraniční akreditované 

laboratoře

míra podpory: max. 75 %

podpora: min. 80.000 CZK, max. 250.000 

CZK/projekt

Regional and national funding tool supporting cooperative research- 

and innovation project between (mainly) SME & research organisations
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http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Wirtschaft-Tourismus-Technologie/Foerderungen/kooperation.html

