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Inovační voucherTento voucher vás opravňuje k získání dotace na nákup znalostí od:

Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 

vysoké učení technické v Brně, Biofyzikální ústav av čr, v.v.i., Ústav analytické chemie av čr, v.v.i., 

Ústav fyziky materiálů av čr, v.v.i., Ústav přístrojové techniky av čr, v.v.i.

Podmínky pro získání dotace jsou specifi kovány v přiložené smlouvě.

Název společnosti

150 000 Kč

6. 10. 2009www.inovacnivouchery.cz



Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost inovací 
produktu, procesu nebo služby?

Nemáte dostatečné kapacity uvnitř firmy a hledáte 
vhodného externího partnera?

Váháte, zda spolupráce s akademiky je to pravé?

Inovační voucher pomůže nastartovat spolupráci, 
ze které budete dlouhodobě profitovat.

Inovační vouchery  
spojují průmysl a výzkum…

PROČ Inovační vouchery?

|  Masarykova univerzita 

|  Biofyzikální ústav av čr, v.v.i.

|  Mendelova univerzita  
v Brně

|  Ústav analytické chemie 
av čr, v.v.i.

VAŠE FIRMA

Brno vám nabízí špičkový výzkum. 
Inovujte své podnikání ve spolupráci  
s některou z těchto institucí:



…šanci získat dotaci  
má i vaše společnost!

• jsou dotace firmám na nákup znalostí inovační 
povahy od brněnských vědecko-výzkumných 
institucí (dotace kryje 75 % hodnoty zakázky)

• se vyznačují jednoduchou on-line aplikační 
procedurou

• jsou osvědčeným nástrojem podpory 
transferu technologií

Inovační vouchery…

|  Ústav přístrojové techniky 
av čr, v.v.i.

|  vysoké učení technické 
v Brně

|  veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno

|  Mendelova univerzita  
v Brně

|  Ústav fyziky materiálů 
av čr, v.v.i.

VAŠE FIRMA



www.inovacnivouchery.cz

implementační agentura

finanční garant

mediální partneři

partner

tento projekt je realizován v rámci  
regionální inovační strategie  
Jihomoravského kraje
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Mgr. Jindřich Weiss | projektový manažer

JIc, zájmové sdružení právnických osob
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