OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST

Partnerství znalostního transferu
KDO může žádat?
 podnikatelské subjekty (malý nebo střední podnik do 250 zaměstnanců);
 organizace pro výzkum a šíření znalostí (vysoké školy, VaV instituce).

NA CO lze získat podporu?
 podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem
transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup;
 cílem je podpora projektů na zlepšení výrobních procesů;
 dále podpora projektů na vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových
produktů; a podpora projektů na zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
 osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu, náklady na pořízení HW a SW, strojů a zařízení,
služby poradců, expertů, studie, účast na seminářích, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, apod.

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
 znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně
podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště;
 efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku,
na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití
v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí
zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích
subjektech;
 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

KDY lze žádat?
 příjem předběžných žádostí červen – srpen 2015, příjem plných žádostí září – listopad 2015.

KOLIK lze získat?
 maximální míra podpory bude záviset na velikosti příjemce a bude činit max. 70 %. V případě malých a středních
podniků bude poskytována v režimu de minimis;
 absolutní výše dotace na jeden projekt v rozmezí min. 0,5 mil. Kč a max. 3,5 mil. Kč.

NA KOHO je možné se obrátit?
Bc. Pavel Kratochvíl . kratochvil@renards.cz . 733 130 854
Ing. Břetislav Andrlík Ph.D. . andrlik@renards.cz . 733 130 839
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