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Osvědčená praxe 1 

 

Název osvědčené praxe 
Technologický bonus ITAINNOVA pro MSP ve venkovských 
regionech 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

Name Romina Magni 

Email rmagni@famcp.org 

Telephone - 

Country Spain 

Region Aragónia 

City Zaragoza 

 

Místo: 

Country Spain 

Region Aragón 

City Zaragoza 

Hlavní odpovědná instituce Regional Government of Aragón 

 
 

2. Podrobný popis  

Krátký souhrn praxe Výhodné technologické bonusy podporující inovace ve venkovských 
MSP. 

Podrobná informace o praxi 

 

Po pandemii v roce 2020 je více než kdy jindy čas na technologické 
inovace, které učiní venkovské malé a střední podniky ARAGONIE 
silnější a konkurenceschopnější.  

Technologické bonusy regionální vědecko – výzkumné organizace 
ITAINNOVA se zhmotňují jako SLEVY na pronájem služeb 
technologického vývoje, transferu a testování od organizace 
ITAINNOVA. 

Realizují se s % SLEVOU z rozpočtu definovaného techniky 
ITAINNOVA na vývoj díla dohodnutého s MSP v rámci jeho projektu. 
Sleva činí 50 % v případě činností technologického rozvoje, technické 
pomoci a/nebo poradenství, nejvíce 15 000 Eur. V případě pouze 
testovacích služeb je sleva jen 20 %, maximálně 5 000 Eur. 

Tato % se zvýší o 10 % pro malé a střední podniky v provinciích 
Teruel, Huesca (venkovské oblasti). 

Každý aragonský MSP může těžit jen z jednoho technologického 
voucheru ITAINNOVA (během finančního roku 2022). Malé a střední 
podniky, které se zúčastnily programu technologických poukazů pro 
rok 2020 a 2021, se mohou programu pro rok 2022 znovu zúčastnit za 
předpokladu, že nezískaly slevu vyšší než 5 000 Eur. 
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Bonusy jsou přidělovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, 
dokud nebudou dostupné finanční prostředky vyčerpány. Realizace 
služeb je zahájena po ověření souladu s požadavky aplikace a poté, co 
MSP přijme práci a rozsah navržený ITAINNOVOU. 

  

Potřebné zdroje 

Financování bonusů: přibližně 500 000 Eur 

Zajištění expertů pro hodnocení projektu 

Jedná se o 2. vydání programu technologických bonusů, jehož cílem je pomoci 
aragonským malým a středním podnikům z jakéhokoli odvětví čelit 
ekonomickým a sociálním dopadům krize COVID 19 a zlepšit jejich 
konkurenceschopnost 

 

Časový rozvrh (start/end date) 1 rok 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Důkazem je 3. vydání výzvy v roce 2022. 

1. výzva byla pro rok 2020, v rámci návrhů na obnovu produktivní ekonomiky, 
zahrnutá do Aragonské strategie pro sociální a hospodářskou obnovu 
aragonské vlády. 

V roce 2020 bylo přijato 45 žádostí, z nichž 35 bylo schváleno, což znamenalo 
celkovou mobilizaci 528 945 Eur a celkovou uplatněnou slevu 229 330,50 Eur. 

V roce 2021 bylo schváleno 32 projektů. 

 

Zjištěné problémy Hlásí se více projektů, než je dostupnost financí/bonusů. 

Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Rychlý a účinný způsob podpory a posílení konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků ve vzdálenějších oblastech prostřednictvím regionálních 
výzkumných a technologických ústavů. Podpora pomocí odborných znalostí v 
oblasti inovací a technického rozvoje. 

 

Další informace https://www.itainnova.es/tech/bonos-tecnologicos/ 

Klíčová slova dluhopis, kompenzace, inovace 

Názor experta   

 


