Program INO:EX – Výzva 2022
Inovuj produkt : Expanduj na trh
I. Co je cílem programu INO:EX?
Cílem programu je podpořit středočeské malé a střední firmy s potenciálem rychlého
ekonomického růstu v úspěšné realizaci jejich inovačních projektů, ve vývoji nových řešení a
tvorbě prototypů, ověření poptávky u zákazníků a při uvádění produktů na trh nebo tržní
expanzi firmy.

II. Pro koho je program určen?
Program je určen pro malé a střední podniky1 a start-upy2 se sídlem nebo provozovnou
s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců (v přepočtených úvazcích, tzv. FTE) ve
Středočeském kraji a inovativním produktem3 vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích,
které mají reálnou ambici posunout se na řádově vyšší trh. Realizace projektu musí probíhat
na území Středočeského kraje. Dále se zavážete, že vaše sídlo nebo provozovna v kraji
nebudou zrušeny nejméně po dobu dvou let od ukončení projektu. Jde nám totiž o podporu
středočeských firem. Detailní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy a v čestném
prohlášení, které je přílohou žádosti o podporu.

III. Na co a jak velkou podporu můžete získat?
Nabízíme dva druhy podpory, jak naznačuje název našeho programu.
Prvnímu říkáme INO neboli “Inovuj produkt”.
V něm můžete získat podporu na aktivity spojené s inovací stávajícího produktu nebo vývoj
nového produktu, který řeší potřebu zákazníka a má potenciál být pro firmu zdrojem jejího
růstu. Dále lze podpořit i ověření poptávky po inovovaném/vyvinutém produktu u zákazníků.
V tomto případě můžete předložit nejvýše 1 projekt a získat 50 až 500 tis. Kč.
Druhému říkáme EX neboli “Expanduj na trh”.
Zde pomůžeme novému výrobku se vstupem na trh, s ověřením jeho konkurenceschopnosti
nebo/a rovnou celé firmě s expanzí na domácí či zahraniční trh.
I v tomto případě můžete předložit nejvýše 1 projekt a získat 50 až 200 tis. Kč.
Míra podpory je v každém případě nejvýše 65 %.
Podpora se poskytuje v režimu veřejné podpory de minimis. Pro projekty v rámci EX
proplácíme schválenou částku po dokončení realizace projektu. Pro projekty v rámci INO
proplácíme 50 % schválené částky po podpisu Smlouvy a zbytek po dokončení realizace
projektu.
Celkový rozpočet programu je 5,63 mil. Kč.

1

právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. eur
nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur
2
START-UP je pro účely výzvy INO:EX 2022 definován jako společnost založená nejdéle 3 roky před podáním
Přihlášky / Žádosti do uvedené výzvy
3
produktem se rozumí výrobek nebo služba

Způsobilé výdaje v zásadě nijak neomezujeme, musíte však umět vysvětlit jejich potřebnost
a přiměřenost ve vztahu k cíli programu INO:EX a účelu vašeho projektu. Součástí žádosti
musí být rozpočet projektu v základních nákladových kategoriích, harmonogram a popis
plánovaných aktivit vedoucích k definovaným výstupům. Nastavení rozpočtu je zahrnuto do
hodnocení projektové žádosti a může být upraveno na základě hodnocení odborné komise
SICu.

IV. Jak získat podporu?
1) Mít představu o svém záměru a před podáním žádosti se zúčastnit povinné vstupní
konzultace se SICem (s přiděleným pracovníkem). Naše kontakty najdete na našem webu.
2) Vyplnit elektronickou přihlášku, která obsahuje:
a) několik otázek týkajících se projektu;
b) povinné přílohy (čestné prohlášení, harmonogram a rozpočet projektu, obchodní
plán).
3) Představit projekt osobně tříčlenné hodnotící komisi složené ze zástupců SIC a externích
expertů s podnikatelskou praxí.
4) Splnit všechna kritéria formálního hodnocení a úspěšně projít věcným hodnocením. To
znamená, že minimálně 2 ze 3 členů komise vaši žádost doporučí k podpoře. K tomu je třeba
splnit všechna vylučovací kritéria a získat minimálně 75 % bodů v bodovaných kritériích.
5) Podepsat Smlouvu, která stanovuje veškeré podmínky o podpoře ze strany SICu.
6) Realizovat projekt podle podmínek Smlouvy a nastaveného harmonogramu.
7) Podat elektronickou formou Žádost o proplacení dotace
8) Prezentovat výstupy projektu SICu a dodat všechny stanovené dokumenty a doklady.
Klíčové jsou pro nás výstupy projektu a dosažení plánovaného přínosu pro firmu.
Naši kolegové s vámi budou v průběžném kontaktu po celou dobu řešení projektu, aby
všechno probíhalo hladce.

VI. Jak dlouho trvá, než budu vědět, zda projekt získá podporu?
Od chvíle, kdy vyplníte a pošlete projektovou žádost, s vámi budeme v průběžném kontaktu.
Výsledek hodnocení se dozvíte nejpozději do 60 dnů od podání žádosti.

VII. Kdo za programem INO:EX stojí?
Vyhlašovatelem, správcem a poskytovatelem dotace z programu je Středočeské inovační
centrum Program INO:EX je financován z rozpočtu Středočeského kraje. Nevzniká na něj
právní nárok až do doby vydání dokumentu Rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu.

VIII. Harmonogram programu
Vyhlášení Výzvy programu INO:EX

11. 4. 2022

Příjem Žádostí o podporu

11. 4. 2022 – 1.7.2022 (do 16:00 hod.)
nebo do vyčerpání alokace

Vyhodnocení a schválení Žádostí o podporu

průběžně do 60 dnů od podání

Realizace projektu

nejdříve od 11. 4. 2022, délka realizace
projektu pro INO až 9 měsíců, pro EX
až 6 měsíců, ale nejpozději do
11.1.2023

Podání Žádosti o proplacení dotace

do 15 dnů od ukončení realizace
projektu, nejpozději 26.1. 2023

Kontrola Žádosti o proplacení dotace a vydání
Rozhodnutí o poskytnutí podpory malého
rozsahu

do 30 dnů od podání Žádosti o
proplacení

Proplacení dotace

do 5 dnů od vydání Rozhodnutí

Zaujal vás program? Kontaktujte nás:
Kontaktní osoba: Barbara Svojanovská, tel. +420 775 742 431, e-mail: svojanovska@s-ic.cz

