VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPIK
PROGRAM SPOLUPRÁCE - Klastry
Výzva č. I
Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení
intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými
subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální
i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené a znalostech a inovacích a
naplňování konceptu inteligentní specializace.
PŘÍKLAD PROJEKTU PRO NOVÁ ODVĚTVÍ
Rozvoj klastrové organizace sdružující malé a střední podnikatele v oblasti kreativního
průmyslu. Může se jednat o čistě odvětvově zaměřené seskupení (např. audiovize), nebo
průřezové seskupení zahrnující jak kreativní průmysl, tak výrobní podniky
zpracovatelského průmyslu (design, oděvní klastr apod.).
Rozvoj klastrové organizace spočívá zejména v aktivitách vedoucích k rozšiřování a
propagaci klastru, zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí,
networking, apod.
HARMONOGRAM
Příjem Registračních žádostí: 2. červen 2015 – 31. srpen 2015
Příjem Plných žádostí: 1. říjen 2015 – 31. prosinec 2015
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 3 roky od data přijatelnosti
projektu, nejdéle však 31.12.2018
PODPOROVANÉ AKTIVITY






kolektivní výzkum,
sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným
přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,
internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném
prostoru,
zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů,
koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.,
rozvoj klastrové organizace.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:



osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji, dodatečné režijní
a provozní náklady.

Pro aktivitu „Sdílená infrastruktura“:


nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě,
software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.

Pro aktivitu „Internacionalizace klastru“:


mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a
propagace, semináře, konference.

Pro aktivitu „Rozvoj klastrové organizace“:


mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem,
správa zařízení klastru, materiál.

MÍRA A VÝŠE PODPORY
Míra podpory pro aktivitu „Kolektivní výzkum“:


45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % pro střední podniky.

Míra podpory pro ostatní aktivity:


50 % za způsobilých výdajů.

Minimální výše podpory pro jeden projekt: 500 000 Kč
Maximální výše podpory pro aktivitu:




kolektivní výzkum: 16 000 000 Kč pro excelentní klastry, 11 000 000 Kč pro
rozvinuté klastry,
sdílená infrastruktura: 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro
rozvinuté klastry,
ostatní aktivity: 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 Kč pro rozvinuté
klastry, 3 000 000 Kč pro nezralé klastry.

ŽADATEL




účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření
znalostí
cílová skupina: malé a střední podniky, výzkumné organizace,
příjemce podpory musí být složen minimálně z 15 na sobě nezávislých členů,









majoritní část členů (alespoň 60 %) musí být tvořena MSP,
členem klastru musí být alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí,
klastr musí být otevřený novým členům,
klastr projde hodnocením výkonnosti, které rozliší klastrovou organizaci dle
odpovídající rozvojové fáze, na jejímž základě je stanovena maximální výši dotace
a další dílčí podmínky výzvy,
minimálně 2letá existence klastrové organizace
nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců a nemá
neuhrazené závazky z předchozích dotačních programů.
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