Fast Tract to Innovation
KDO může žádat?
• malé, střední a velké podniky;
• vědecko-výzkumné instituce a univerzity;
• nevládní neziskové organizace a občanská sdružení, různé asociace sdružující zájmové skupiny v různých oblastech
výzkumu a průmyslu.

NA CO lze získat podporu?
•
•
•
•
•
•

pokročilý a specifický výzkum a vývoj;
pilotní projekty z priority Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) nebo z jakéhokoli cíle priority
Společenské výzvy (Societal Challenges);
nastavování standardů inovací;
pokročilé testování v oblasti inovativních a pokročilých řešení;
pilotní a demonstrační aktivity;
validace v reálných podmínkách.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
• skutečné náklady projektu: osobní náklady na zaměstnance, kteří pracují přímo na projektu, subdodávky, náklady
vzniklé v souvislosti s plněním projektových úkolů;
• dlohoudobý majetek je způsobilým nákladem ve formě účetních odpisů;
• náklady na povinný audit;
• náklady na šíření a ochranu výsledků;
• nákup veškeré potřebné technologie, zařízení, instalační náklady, řídící software apod. sloužící k zavádění
inovovaných výrobků a procesů.

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
•
•
•
•

projekt předkládá konsorcium 3 – 5 subjektů z různých členských zemí EU, popř. zemí přidružených k tomuto
programu;
podstatný je rychlý přenos inovací na trh, který musí proběhnout do 36 měsíců od podpisu grantové dohody;
z hlediska škály Technology Readiness Level (TRL) je třeba, aby se u technologických inovací jednalo o výchozí stupeň
6 a výše;
příjemce podpory musí zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím, které souvisejí s projektovými
výsledky.

KDY lze žádat?
•

příjem žádostí do programu má uzavírky příjmu žádostí 15. března, 1. června a 25. října 2016.

KOLIK lze získat?
•
•

je-li příjemcem podpory ziskový subjekt, je dotace 70% ze způsobilých nákladů;
maximální možná dotace je 3 mil. € (cca 81 000 000,- Kč), přičemž celkový rozpočet projektu omezen není.

NA KOHO je možné se obrátit?
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