OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST

Spolupráce - Klastry
KDO může žádat?
 zájmová sdružení MSP společně s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí;
 organizace pro výzkum a šíření znalostí (vysoké školy, VaV instituce).

NA CO lze získat podporu?
 kolektivní výzkum (aktivity v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje) – aktivita a)
 založení, rozvoj a vybavení centra klastru (sdílená infrastruktura) – aktivita b)
 navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování do přeshraničních sítí
excelentních klastrů, koordinovaný přístup na třetí trhy (internacionalizace klastru) – aktivita c)
 aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí,
marketing, networking apod. (rozvoj klastrové organizace) – aktivita d)

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
 osobní náklady, smluvní výzkum, konzultační služby, patenty, režijní a provozní náklady – pro aktivitu a);
 nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva
duševního vlastnictví, nájem – pro aktivitu b);
 mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců a expertů, marketing a propagace, semináře, konference,
přístup k databázím aj. – pro aktivity c) a d);

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
 příjemce podpory může (na 1 IČ) v rámci výzvy podat pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu;
 příjemce podpory musí být složen min. z 15 na sobě nezávislých členů; majoritní část členů klastru
(alespoň 60 % všech členů) musí být tvořena malými a středními podniky;
 u projektů Kolektivního výzkumu je předpokladem dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků:
funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový vzor;
 žadatel, který byl na základě hodnocení výkonnosti klastrové organizace zařazen do kategorie nezralý
klastr, může podat projekty pouze v rámci aktivit c) a d);
 projekt podávaný v rámci aktivity a) může obsahovat v jedné projektové žádosti 2 podprojekty VaV u
klastrové organizace, která byla zařazena do kategorie rozvinutý klastr; Žadatel spadající do kategorie
excelentní klastr, může podat max. 3 VaV podprojekty v jedné projektové žádosti.
 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
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KDY lze žádat?


příjem předběžných žádostí červen – srpen 2015, příjem plných žádostí září – listopad 2015.

KOLIK lze získat?
 Pro aktivitu a) bude maximální míra podpory pro malý podnik 45 %, pro střední podnik 35 %;
 Pro aktivity b), c), d) bude dotace poskytována max. do výše 50 % způsobilých nákladů.
 minimální výše dotace na jeden projekt bude 0,5 mil. Kč;
 maximální výše dotace u aktivity a) bude 16 mil. Kč pro excelentní klastry/11 mil. Kč pro rozvinuté klastry;


maximální výše dotace u aktivity b) bude 15 mil. Kč pro excelentní klastry/10 mil. Kč pro rozvinuté klastry;

 maximální výše dotace u aktivity c) bude 5 mil. Kč pro excelentní klastry/4 mil. Kč pro rozvinuté klastry/3
mil. Kč pro nezralé klastry.

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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