
 

Partnerství znalostního transferu  - Výzva I v kostce 

Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou: 

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za 
účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. 
Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo 
v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. 

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam 
pro další rozvoj podniku: 

a) Zlepšení výrobních procesů 

b) Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových 

produktů a služeb 

c) Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. 

Podporovány nejsou: 

� Partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a podnikem, které neodpovídá definici 
znalostního transferu, tj. především: 

a) Smluvní výzkum 
b) Poradenská činnost 
c) Výrobní aktivity 

Znalostní transfer: 

Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické 
sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer zahrnuje:  

� adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho 
produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného 
praktického využití  

� osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v 
dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.  

 Forma a výše podpory:  

� Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tis. Kč – 3,5 mil. Kč. Podpora bude 
poskytována do max. výše 70% pro všechny typy žadatelů. V případě MSP – de minimis.  

Způsobilé výdaje: 

� Pro MSP – hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné 

� Pro znalostního partnera – mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, 
přístup k informacím, databázím, semináře; nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši 
až 15% rozpočtové položky Mzdy a pojistné – ZV pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady 
administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní 
poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, 
povinná publicita 



 

Vymezení příjemců podpory: 

� Podnikatelský subjekt (malý nebo střední podnik) a organizace pro výzkum a šíření znalostí 
� MSP jako příjemce dotace uzavírá s organizací pro výzkum a šíření znalostí smlouvu o 

partnerství dle vzoru 
� Minimálně 2 uzavřená účetní období 

Odvětvové vymezení: 

� Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví vymezených oddíly CZ-NACE 
C10, 11, 13 – 33, E 38.32, J 62, M 71.2, S 95.1 (příloha č. 3 Výzvy) 

 

Nejvýznamnější podmínky: 

� Realizace projektu mimo region hl. města Prahy 
� K projektu může být Řídícím orgánem OPPIK přidělen tzv. poradce znalostního transferu, 

který se může účastnit oficiálních projektových schůzek, poskytovat podporu oběma 
partnerům při realizaci projektu a předávat poskytovateli nezávislé průběžné hodnocení 
postupu realizace a naplnění projektového plánu 

� Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace projektu  
� Závazný ukazatel: Počet realizovaných transferů technologií a znalostí do praxe 

Pro první výzvu je alokováno 300 mil. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 2. 6. 2015 (12:00) do     
31. 8. 2015.  

 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Veronika Špačková 

veronika.spackova@inovia.cz 

telefon: +420 724 372 818 

www.inovia.cz 


