Doporučení:
Při vyplňování plné žádosti doporučujeme žadatelům řídit se nápovědou, která je
v aplikaci eAccount označena jako ikona knihy a umístěna většinou vpravo nahoře.
Důležitým dokumentem, který obsahuje návody, jak správně podat plnou žádost, jsou
Pokyny pro žadatele. Tento dokument lze stáhnout na webové adrese
http://www.czechinvest.org/inovacni-projekty-vyzva-iii. Každý program má své
Pokyny pro žadatele.
Nejčastější chyby při vyplňování plné žádosti a FRP:
1. Výdaje na zpracování žádosti o dotaci externí firmou nejsou způsobilým výdajem!
2. Žadatel inovuje produkt a nakupuje si do výroby nové technologie, stroje, zařízení,
ale nezaškrtnul si inovaci procesu. Z tohoto důvodu přichází o body v hodnocení (v
tomto případě: inovace produktu a k tomu nákup nového vybavení je chápáno i jako
inovace procesu). Pro opravu v žádosti kontaktujte přes nástěnku svého PM.
3. Ve studii proveditelnosti v kapitole 4. žadatelé nedostatečně popisují technickou
stránku inovace, uvádějí nedostatečné informace o technických parametrech inovace
(např. údaje o spotřebě, funkčnosti, chemickém složení atd.).
4. V kapitole 3.5 ve studii proveditelnosti žadatelé píšou o spolupráci s VŠ,
výzkumnými institucemi nebo jinými firmami, ale nedoloží to smlouvou. Nemohou za
toto hodnotící kritérium tedy dostat body.
5. Špatné pochopení definice transferu technologie v programu Inovace! Žadatelé
považují za transfer technologie pouhý nákup nové technologie bez práv k užívání
duševního vlastnictví a know-how.
Definice transferu technologie pro program Inovace:
Transferem technologie se pro účely programu INOVACE rozumí přenos
technologie (např. prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického
postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, apod.) včetně souvisejícího
intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých
jedním subjektem pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu.
6. Žadatel realizuje v projektu transfer technologie a uvádí, že nakupuje např. licenci
nebo patent, ale v plné žádosti to nedokládá žádnou smlouvou, ze které by byl nákup
nehmotného majetku patrný. Žadatel tedy nedokládá splnění binárního kritéria 2b).
7. Věnujte dostatečnou pozornost kapitole 10. ve studii proveditelnosti týkající se
analýzy trhu, která je hodnocena v binárním kritériu 5b)!
8. V 11. kapitole studie proveditelnosti týkající se finanční analýzy žadatelům chybí
zpracovaná finanční kalkulačka k realistické variantě, pesimistické a optimistické
variantě finančního vývoje projektu. Finanční kalkulačka je umístěna na stránkách
http://www.czechinvest.org/financni-realizovatelnost .

9. V kapitole 11.5 žadatelé uvádějí, že např. 50% výdajů na projekt bude hrazeno
z dotace! Žadatel má povinnost zajistit si financování na celý projekt. Dotace je
vyplácena zpětně.
10. V případě, kdy malé a střední podniky realizují kromě inovace produktu a procesu
i organizační nebo marketingovou inovaci, tak musejí dodat samostatnou studii
proveditelnosti týkající se organizační nebo marketingové inovace. Dokument
Osnova studie proveditelnosti obsahuje i osnovu pro studii proveditelnosti
marketingové a organizační inovace.
11. Projekt musí být realizován dle údajů ze studie proveditelnosti. V kapitole 6. ve
studii proveditelnosti proto uvádějte takové informace ohledně pořizovaného majetku,
které budete moci splnit. V případě, že máte již ukončené výběrové řízení a je znám
dodavatel, můžete uvést název dodavatele, název technologie i s podrobnými
technickými parametry. V ostatních případech doporučujeme neuvádět název
dodavatele, název technologie nebo podrobné technické parametry, případně
technické parametry uvádět jako minimálně požadované a u dodavatele nebo názvu
technologie uvádět „například“. Uvedete-li přesnou technickou specifikaci a počet
kusů nakupovaného majetku, musíte tyto parametry splnit při realizaci projektu.

