
ZÍSKEJTE  
AŽ 100 000 Kč
na práci výzkumníků 
pro vaši firmu 
Rozdělujeme 4 miliony minimálně 
40 jihomoravským firmám.

“Testováním jsme snížili náklady na výrobu, 
zjednodušili údržbu a zvýšili účinnost 
plazmového zářiče. Celý produkt je nyní 
kvalitnější a ekonomicky výhodnější.”   

Ing. Ladislav Kusenda,  
ředitel Plasma - Technologic,  
Blatnice pod Svatým Antonínkem
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40 firem získá letos dotaci na 
výzkum v podobě JIC VOUCHERU

40 MANAŽERKA PROJEKTU
Mgr. Martina Červenková

+420 511 205 315

cervenkova@jic.cz

www.jic.cz/voucher
20 minut trvá vyplnění 
žádosti o JIC VOUCHER

20

V roce 2015 rozdělíme 
4 miliony korun

4 mil

Jedna firma může získat 
až 100 000 Kč

100 tis

K žádosti stačí 
přiložit 1 dokument

1×

K proplacení dotace 
stačí 4 dokumenty

4×

1 měsíc od konce sběru žádostí trvá, než 
se dozvíte, zda jste JIC VOUCHER získali

1

JIC VOUCHER
žádejte od 11. 3. do 29. 4. 2015

na www.jic.cz/voucher

Stáhněte si všechny informace
o JIC VOUCHERU v PDF:

partner
implementační 

agentura finanční garant

tento projekt je realizován 
v rámci Regionální inovační 

strategie Jihomoravského kraje



Snížení 
bezpečnostních rizik 

u slévárenského 
stroje pomocí 

virtuální reality

Inovace systému 
pro správu 
prodejních 
automatů 

umožňující detailní 
nastavování 
prodejních 
podmínek

Zlepšení ochrany 
životního prostředí 

díky novému složení
nemrznoucích směsí

Kvalitnější vyztužení 
prefabrikovaných 
železobetonových

nosníků

Snížení spotřeby elektrické 
energie a ochrana životního 

prostředí díky vylepšené 
konstrukci membránové 
čističky odpadních vod

Nová 3cm plně recyklovatelná 
tepelná izolace se stejnými 

vlastnostmi jako má klasická 20cm 
izolace

Snížení výrobních nákladů 
stavebních hmot pro 
podlahové systémy

Zefektivnění procesu ohýbání profilů 
při výrobě dveřních systémů

Teplotní testování zjistilo, 
jak zachovat tvarůžky i při 
dlouhé přepravě čerstvé

a chutné

Prototyp zkušebního 
vozidla na elektrický 

pohon

Snížení nákladů a zvýšení 
bezpečnosti práce díky 

novému typu plazmového
zářiče pro opracování 

povrchů materiálů K ZÍSKÁNÍ JIC VOUCHERU 
VEDOU JEN 4 KROKY:

1

2

3

4

Zjistěte, zda vaše firma splňuje 
podmínky podpory de minimis.

Získejte od ní 
nabídku znalosti.

Vyberte si českou nebo zahraniční  
výzkumnou instituci. 

Vyplňte online žádost o JIC VOUCHER 
na www.jic.cz/voucher.

JIC VOUCHERY  
ZA 6 LET POMOHLY  
UŽ TÉMĚŘ 300 FIRMÁM 

ZÍSKÁNÍ JIC VOUCHERU JE SNADNÉ 
A BEZ ZBYTEČNÉHO PAPÍROVÁNÍ

Vyberte si výzkumnou instituci, nechte 
si navrhnout řešení toho, co vás ve firmě 
pálí, a my vám výsledek proplatíme 
až do výše 100 000 Kč.

JIC VOUCHER 
MŮŽETE POUŽÍT TŘEBA NA:

• vývoj produktu, procesu nebo služby,

• testování a měření,

• přístup k výzkumnému zařízení,

• navrhování prototypů, design produktu,

• analýzu vhodnosti použití materiálu,

• technologický audit,

• optimalizaci operačních procesů firmy.


