PROGRAM PODPORY SPOLUPRÁCE
PODNIKŮ A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ
V PLZEŇSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

PLZEŇSKÉ
PODNIKATELSKÉ
VOUCHERY
výzva č. 2020

POŽÁDEJTE O DOTACI NA NÁKUP SLUŽEB OD
VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉ METROPOLITNÍ
OBLASTI
Program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá
k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem v Plzeňské metropolitní oblasti. Tato oblast
je vymezena na území Plzeňského kraje a zahrnuje kromě města Plzně také Blovice, Karlovice, Rokycany,
Nýřany, Stod a Přeštice.
Výzkumnými organizacemi na území Plzeňské metropolitní oblasti jsou Západočeská univerzita v Plzni, COMTES
FHT a.s., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. a Lékařská fakulta UK.
Zprostředkujícím subjektem programu Plzeňské podnikatelské vouchery je Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, Riegrova 1, 301 00 Plzeň.
Více informací na www.bic.cz/vouchery.

POTŘEBUJETE FINANCE NA
NÁKUP SLUŽEB OD
VÝZKUMNÉ ORGANIZACE?
Dotace až 120 000 Kč na služby Západočeské
univerzity v Plzni, Výzkumného a zkušebního
ústavu Plzeň, Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni a COMTES FHT, a.s.
Dotaci můžete získat na služby, které zahrnují tyto činnosti:
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,
návrh designu výrobků.
Dotace na nákup služeb, jejichž výsledky potřebujete pro své plánované inovační
aktivity, závisí na velikosti vašeho podniku. Malé a střední podniky mohou žádat
o dotaci ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120 000 Kč, velké podniky mohou žádat
o dotaci až do výše 40 %. Pokud využijete komplexních (multioborových) služeb od
výzkumných organizací, můžete žádat o dotaci až do výše 180 000 Kč.

Žádosti o dotaci přijímá BIC Plzeň
od 1. 9. 2020 do 1. 10. 2020.
Více informací k programu Plzeňské podnikatelské vouchery získáte na
www.bic.cz/vouchery.
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