Spolupráce - klastry - Výzva I v kostce
Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou:
a) Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a
předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální
uživatele výsledků projektu (MSP), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh
realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí
být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu.
Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
b) Sdílená infrastruktura – založení / rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro
účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
c) Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování
se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie),
koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
d) Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení,
zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Podporovány nejsou:




Aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh.
Projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem.
Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí a to podporou přímo
vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo
jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující
použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Inovační klastr:
Organizované seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých podnikatelských
subjektů, zejména malých a středních podniků, organizací pro výzkum a šíření znalostí a dalších
podpůrných institucí, jehož účelem je podporovat a povzbuzovat inovace prostřednictvím sdílení
infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí
a spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru.

Forma a výše podpory:


Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tis. Kč – 16 mil. Kč (maximální výše
dotace se liší dle jednotlivých aktivit), přičemž podpora činí pro aktivitu a) Kolektivní
výzkum max. 45% z celkových způsobilých výdajů projektu pro malé firmy, 35% pro střední
podniky a pro ostatní aktivity max. 50% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:


Pro aktivitu a) Kolektivní výzkum – osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a
vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), dodatečné režijní a provozní náklady



Pro aktivitu b) Sdílená infrastruktura – nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a
zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem



Pro aktivitu c) Internacionalizace klastru – mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců,
expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference



Pro aktivitu d) Rozvoj klastrové organizace – mzdy a pojistné, cestovné, marketing a
propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Vymezení příjemců podpory:






Příjemce podpory musí splňovat definici MSP, musí být složen minimálně z 15 na sobě
nezávislých členů; majoritní část klastru (alespoň 60% všech členů) musí být tvořena malými
a středními podniky splňující definici MSP, členem klastru musí být alespoň jedna
organizace pro výzkum a šíření znalostí; klastr musí být otevřený novým členům; projekty
klastru musí být schváleny nadpoloviční většinou všech členů, každý člen má 1 hlas
Právnická osoba ve smyslu § 118 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, jde-li o účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření
znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených
v části 2 a 12 výzvy
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 58, 59, 60, 62, 63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1, S 95.1 (příloha č. 3
Výzvy)

Nejvýznamnější podmínky:








Realizace projektu mimo region hl. města Prahy
Žadatel, který byl na základě hodnocení výkonnosti klastrové organizace zařazen do kategorie
nezralý klastr, může podat projekty pouze k podporovaným aktivitám c) a d) – doba
realizace projektů v těchto aktivitách může být maximálně 2 roky od data zahájení projektu
Přístup do provozoven klastru a k jeho zařízení a činnostem musí být umožněn více
uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Podniky, které financovaly
alespoň 10% investičních nákladů na inovační klastr, mohou získat přednostní přístup se
zvýhodněnými podmínkami. Tento přístup musí být přiměřený příspěvku daného podniku na
investiční náklady a tyto podmínky musí být zveřejněny, aby nedocházelo k nadměrné
kompenzaci
Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace projektu
Závazný ukazatel: Společné projekty VaVaI, Společné projekty v oblasti rozvoje a
internacionalizace

Pro první výzvu je alokováno 500 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

