Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Přehled programů v období 2014 – 2020

Březen 2014
Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Administrátor
Období
Cílová skupina

Web

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2014 – 2020
Výzkumné organizace, vysoké školy, základní a střední školy, orgány státní
správy a samosprávy, soukromé právnické osoby.
1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání
Ad 1: dobudování významných VaV infrastruktur, rozvoj kapacit výzkumných
týmů, výzkumná spolupráce s předními zahraničními pracovišti a s podniky,
zkvalitnění infrastrukturních podmínek VŠ, nástroje pro naplňování strategie
inteligentní specializace (S3), rozvoj strategického řízení politiky VaVaI
na národní a regionální úrovni.
Ad 2: profilace studijních programů a tvůrčích činností VŠ, zvyšování relevance
vzdělávání pro trh práce, mezinárodní spolupráce VŠ: podpora studentů
se specifickými potřebami, celoživotní vzdělávání, získání a udržení klíčových
a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, studijní programy
typu mezinárodních graduate schools a doctoral schools, mezisektorová
a mezinárodní mobilita výzkumníků, podpora lidských zdrojů a pilotních
měkkých schémat pro implementaci strategie inteligentní specializace (S3),
opatření na popularizaci vědy a výzkumu, úprava prostor, pořízení potřebného
vybavení rozvoj a modernizace učeben, laboratoří a prostorů pro praktickou
výuku VŠ.
Ad 3: odstranění bariér ve vzdělávacím systému, podpora žáku se speciálními
potřebami (i talentovaných), zkvalitnění kompetencí pedagogických pracovníků,
zlepšení klíčových kompetencí žáků, strategické řízení vzdělávacího systému,
rozšíření polytechnické výchovy a zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při
formálním, neformálním a zájmovém vzdělávání (vč. stáží).
Dotace
Program nebyl dosud schválen Evropskou komisí; první výzvy nejdříve v první
polovině roku 2015.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Administrátor
Období
Cílová skupina

Ministerstvo průmyslu a obchodu
2014 – 2020
Podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky), sdružení podnikatelů
a právnických osob, vysoké školy, výzkumné organizace, územní samosprávné
celky, agentury CzechInvest a CzechTrade, neziskové organizace, fyzické osoby.
1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Priority

Aktivity

Forma podpory
Situace

Priority

Stránka 2

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web

3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií
a druhotných surovin
4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních
a komunikačních technologií
Ad 1: podniková výzkumná a vývojová centra, zavádění inovací do výroby,
zvýšení efektivnosti výrobních procesů, ochrana duševního vlastnictví
v podnicích, projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
ve spolupráci firem a výzkumných institucí s komercializací výsledků, podpůrná
infrastruktura (vědecko-technické parky, podnikatelská inovační centra,
podnikatelské inkubátory), sítě spolupráce (klastry a technologické platformy),
komunikace a znalostní transfer mezi podnikovou a výzkumnou sférou, sdílená
infrastruktura pro průmyslový výzkum, komercializace výsledků výzkumu
(„proof – of – concept“).
Ad 2: podpora podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků,
poradenství a další služby pro začínající podniky, služby pro MSP usnadňující
vstup na zahraniční trhy, poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního
prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací,
podpora internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné
spolupráce (Horizon 2020), modernizace výrobních provozů a rekonstrukce
zastaralé infrastruktury, přeměna brownfields na moderní výrobní objekty,
rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón),
infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v podnicích.
Ad 3: výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben
elektřiny a tepla z OZE, zvýšení účinnosti zařízení na výrobu energie pro vlastní
potřebu, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace,
rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, snižování
energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, využití odpadní
energie ve výrobních procesech, výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce
vedení přenosové soustavy a transformoven, nasazení dálkově ovládaných
prvků, akumulačních jednotek a technologických prvků řízení napětí
v distribučních soustavách, Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií
v oblasti nakládání energií (např. nízkouhlíková doprava), rekonstrukce a rozvoj
soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů
kombinované výroby elektřiny a tepla.
Ad 4: infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických
prvků (cíl: umožnit vysokorychlostní přístup k internetu alespoň 30 Mbit/s
pro všechny obyvatele), zřizování nových sítí a pasivní infrastruktury
pro vysokorychlostní přístup k internetu, tvorba nových ICT řešení, poskytování
sofistikovaných sdílených služeb, včetně budování a modernizace datových
center splňujících kritéria energetické účinnosti.
Dotace, finanční nástroje (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál).
Program nebyl dosud schválen Evropskou komisí; první výzvy nejdříve v první
polovině roku 2015.
Zatím není.
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Program

Operační program Zaměstnanost

Administrátor
Období
Cílová skupina

Ministerstvo práce a sociálních věcí
2014 – 2020
Zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská
sdružení, MPSV a jím řízené/zřízené instituce, sociální partneři, obce, nestátní
neziskové organizace atd.
1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
2: Sociální začleňování a boj s chudobou
3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
4: Efektivní veřejná správa
Z hlediska podpory inovativních firem v Ústeckém kraji má největší význam
Prioritní osa 1.
Investiční priorita 1.3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům
přizpůsobovat se změnám. Podporované aktivity: Další profesní vzdělávání
zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové
kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ; tvorba
a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových
lektorů a instruktorů; podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních
systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích; podpora sdružování malých
a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů);
tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi
propouštěním; poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační
programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo
končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců; podpora zavádění
age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků)
do podniků; podpora odborné praxe a stáží v podnicích; podpora spolupráce
podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně
a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.
Investiční priorita 1.5: Udržitelná integrace mladých lidí (15 – 24 let) mimo
zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou přípravu na trh práce. Specifickým cílem
této investiční priority je snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých
osob (15 – 24 let) v regionu NUTS II Severozápad. Veškeré podporované aktivity
budou směřovány vůči jednotlivcům – mladým lidem. V rámci této investiční
priority nebudou podporována opatření systémového charakteru nebo
zaměřená na poskytovatele služeb. Podporované aktivity: Podpora učňovské
přípravy a odborných stáží; poskytnutí prvních pracovních zkušeností (umístění
na nejméně 6 měsíců); podpora náboru mladých pracovníků a podpora
vytváření pracovních míst; podpora zahájení podnikání; odborné vzdělávání
a příprava; podpora mobility mladých pracovníků; programy druhé šance.
Dotace. Využití finančních nástrojů je zvažováno v oblasti podpory vzdělávání
zaměstnanců směřující k posílení konkurenceschopnosti podniků.
Program nebyl dosud schválen Evropskou komisí; první výzvy nejdříve v první
polovině roku 2015.
www.esfcr.cz

Priority

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web
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Program

ALFA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje

Administrátor
Období
Cílová skupina

Technologická agentura České republiky
2011 – 2016
Samostatné podnikatelské subjekty i výzkumné organizace, zejména jejich
společné projekty.
Posílení spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými
organizacemi. Aplikace poznatků v podobě inovací pro růst
konkurenceschopnosti.
Společné projekty výzkumných organizací a podniků zaměřené na aplikovaný
výzkum a experimentální vývoj zejména v oblasti progresivních technologií,
materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního
prostředí.
Dotace v maximální výši 80 % celkových uznatelných nákladů.
Čtvrtá veřejná soutěž ukončena 12/2013.
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa.html

Priority

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web

Program

BETA – Program veřejných zakázek ve výzkumu, aplikovaném vývoji
a inovacích pro potřeby státní správy

Administrátor
Období
Cílová skupina

Forma podpory
Situace
Web

Technologická agentura České republiky
2012 – 2016
Vybrané orgány státní správy. Jediným uživatelem výsledků výzkumu
realizovaného v rámci programu bude Česká republika prostřednictvím
příslušných orgánů státní správy.
Zvýšení inovativnosti výkonu státní správy. Zkvalitnění výkonu státní správy
a efektivní alokace veřejných prostředků
Projekty, jejichž výsledky se promítnou právních předpisů a norem, směrnic
a strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné
správy, případně o výsledky s právní ochranou či technicky realizované výsledky.
Dotace ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů.
Využíváno průběžně orgány státní správy.
www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta.html

Program

GAMA – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Technologická agentura České republiky
2014 – 2019
Rozděleno do dvou podprogramů: PP1 pro výzkumné organizace, PP2 pro firmy.
Ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska
jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.
Zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve VO a/nebo ve spolupráci

Priority
Aktivity

Aktivity
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Forma podpory
Situace
Web

mezi VO a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční
využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe se strategií rozšíření trhu
či vytváření nových trhů. PP1: proof of koncept, PP2: komercializace výsledků
VO. Výsledky typu vytvoření zkušební série, provedení zkušebních testů, funkční
vzorky, provedený transfer technologie, prodej obchodní licence apod.
Dotace ve výši maximálně 55 % (PP2) / 100 % (PP1).
První veřejná soutěž vyhlášena 30. 1. 2014 – 19. 3. 2014.
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html

Program

DELTA – Program podpory spolupráce v aplikovaném
a
experimentálním
vývoji
prostřednictvím
společných
technologických a inovačních agentur

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Technologická agentura České republiky
2014 – 2019
Podniky a výzkumné organizace podporované TA ČR.
Spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím
společných projektů podniků a výzkumných organizací a významných
zahraničních technologických a inovačních agentur. Zvýšit množství konkrétních
výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program zlepší
přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním
výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.
Společné projekty s dosažením alespoň jednoho z předepsaných druhů
výsledků: patent, poloprovoz, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční
vzorek, certifikovaná metodika, software.
Dotace ve výši 40 – 100 % dle příjemce a zaměření.
První veřejná soutěž plánována na rok 2014.
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web

výzkumu
projektů

Program

EPSILON – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Technologická agentura České republiky
2015 – 2025
Podniky, výzkumné organizace
Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž
výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech,
výrobních postupech a službách. Podprogramy:
- Znalostní ekonomika
- Energetika a materiály
- Životní prostředí
Projekty zaměřené na plnění cílů Národních priorit orientovaného výzkumu,

Aktivity
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Forma podpory
Situace
Web

experimentálního vývoje a inovací ve vymezených oblastech.
Dotace ve výši 25 – 100 % dle příjemce a zaměření.
První veřejná soutěž plánována na rok 2014.
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html

Program

OMEGA – Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu
a experimentálního vývoje

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Situace
Web

Technologická agentura České republiky
2012 – 2017
Podniky, výzkumné organizace
Posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd
a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení kvality života obyvatel a vyvážený
socio-ekonomický rozvoj společnosti.
Očekávanými výsledky budou certifikované metodiky a postupy a software,
včetně specializovaných map s odborným obsahem (charakterizující např.
demografický vývoj, migrační směry apod.), které zefektivní postupy a odborné
rozhodování v různých socioekonomických oblastech; dále výsledky promítnuté
do právních předpisů a norem, do směrnic a právních předpisů nelegislativní
povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán a dále výzkumné zprávy.
Dotace ve výši 25 – 100 % dle příjemce a zaměření, maximálně ve výši 3 000 000
Kč na jeden projekt.
Třetí (a poslední) veřejná soutěž měla být, avšak nebyla, vyhlášena v roce 2013.
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-omega.html

Program

Centra kompetence

Administrátor
Období
Cílová skupina

Technologická agentura České republiky
2012 – 2019
Podniky ve spolupráci s dalšími účastníky ( nejméně dva nezávislé podniky
a jedna výzkumná organizace).
Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým
potenciálem pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. Dlouhodobá spolupráce
výzkumných organizací a podniků (včetně zapojení do mezinárodní spolupráce)
a tržní uplatnění výsledků.
Vzniku a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech
s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a přínosem k růstu
konkurenceschopnosti ČR. Podporována budou centra naplňující Národní
priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Dotace ve výši 70 %, u výzkumných organizací až 100 % způsobilých nákladů.
Zrušena třetí veřejná soutěž v roce 2015, další výzvy nejisté.
www.tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html

Aktivity

Forma podpory

Priority

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web
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Program

GA ČR – grantové projekty

Administrátor
Období
Cílová skupina

Forma podpory
Situace
Web

Grantová agentura České republiky
Kontinuálně
Dle typu grantového projektu (právnické a fyzické osoby, týmy studentů
doktorského studia, vědci a vědecké týmy, vědecké instituce).
Podpora nejlepších projektů základního výzkumu ze všech oborů vědy.
Standardní grantové projekty: zaměřené na základní výzkum ve všech vědních
oblastech.
Doktorské grantové projekty: určeny pro podporu projektů základního výzkumu
studentů doktorského studia se zřetelem na posílení mezinárodní spolupráce
realizované výměnou pracovníků.
Postdoktorské grantové projekty: projekty základního výzkumu určené pro
mladé začínající vědce do 35 let s ukončeným doktorským studiem, maximálně
však 4 roky od získání doktorátu.
Mezinárodní (bilaterální) projekty: podpora projektů základního výzkumu
na základě bilaterální kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s
různými zahraničními grantovými institucemi.
EUROCORES: mezinárodní spolupráce vědeckých týmů v rámci tematicky
vymezených oblastí.
Projekty na podporu excelence v základním výzkumu: cílem je podpora
excelence v základním výzkumu, rozvíjení multidisciplinarity a spolupráci
nejméně dvou vědeckých institucí v ČR.
Dotace až 100 % způsobilých výdajů.
Veřejné soutěže průběžně každoročně vyhlašovány.
www.gacr.cz/podpora-vyzkumu

Program

TIP

Administrátor
Období
Cílová skupina

Ministerstvo průmyslu a obchodu
2009 – 2017
Primárně malé a střední podnikatelské subjekty, možno i výzkumné organizace
a vysoké školy (v případě spolufinancování projektu z neveřejných zdrojů).
Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových výrobků, zlepšených
technologií a úsporných postupů. Oborové zaměření:
- nové materiály a výrobky
- nové progresivní technologie
- nové informační a řídicí systémy
Podpora v předkomerční fázi s cílem dosažení alespoň jednoho výsledku
(patent, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor,
prototyp, funkční vzorek, uplatněná certifikovaná metodika, software).
Dotace ve výši 25 – 100 %.
Poslední výzva v roce 2012, další výzvy nejisté.
www.mpo.cz/dokument88525.html

Priority
Aktivity

Priority

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web
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Program

NÁVRAT – Program na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority
Aktivity

Forma podpory
Situace
Web

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2012 – 2019
Veřejné výzkumné organizace
Vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do České republiky.
Zapojení perspektivních výzkumných pracovníků se zahraniční praxí a kvalitními
výsledky ve VaVaI do výzkumné činnosti v České republice, s možností podpory
vybavení jejich nového působiště v ČR (laboratoře apod.) a vytvoření
výzkumného týmu „na míru“ čítajícího přibližně 5 až 7 osob.
Dotace až do výše 100% způsobilých nákladů.
Prozatím poslední veřejná soutěž vyhlášena v roce 2012.
www.msmt.cz/vyzkum/program-navrat

Program

Další resortní programy

Administrátor

Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví
2010 – 2018 (dle programu)
Různé dle programu
MK: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
MO: Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace
MV: Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015
MV: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010–2015
MZe: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství
MZ: Resortní program výzkumu a vývoje MZ III
Specificky zaměřený aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace
pro řešení definovaných úkolů.
Dotace dle výše až 100 % dle programu a uchazeče.
Výzvy dle harmonogramu jednotlivých programů.
www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj/default.htm
www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=OF
www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-vyzkum-pro-potreby-statu-v-letech-2010-az2015.aspx
www.mvcr.cz/clanek/program-bezpecnostniho-vyzkumu-cr-na-leta-20102015.aspx
eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/novy-programvyzkumu-mze-kus.html
www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/resortni-program-vyzkumu-a-vyvojeministerstva-zdravotnictvi-iii-na-leta-kod-nt_2356_993_3.html

Období
Cílová skupina
Priority

Aktivity
Forma podpory
Situace
Web
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Program

Seed fond

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority
Aktivity

Web

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zatím není stanoveno.
Malé a střední podniky.
Podpora začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem.
Finanční nástroj Seed pro začínající podniky v raných fázích životního cyklu (tzv.
early stage – seed, start-up),
finanční nástroj Venture pro zralejší firmy v pozdějších fázích životního cyklu
(tzv. later stage – expansion).
Investice rizikového kapitálu.
Fond nezahájil činnost. Stále není ukončeno výběrové řízení na správce fondu a
uvažuje se o převedení většiny alokovaných zdrojů do programu Rozvoj (OP PI).
Zatím není.

Program

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Technologické centrum Akademie věd ČR
2014 – 2020
Výzkumné organizace, právnické a fyzické osoby.
Financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití
v prioritních oblastech Vynikající věda, Vedoucí postavení průmyslu
a Společenské výzvy.
Vynikající projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních
technologii, mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové
infrastruktury. Průlomové technologie a podpora financování výzkumu
v průmyslu a malých a středních podnicích. Řešení otázek a problémů evropské
společnosti.
Kromě základní struktury programu existují autonomní nástroje v vlastními
výzvami (ERA-Net, JTI, JPI).
Dotace až do výše 100 % dle typu účastníka, typu projektu a činnosti v projektu.
Výzvy vyhlašovány již od 12/2013.
www.h2020.cz/cs
ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Forma podpory
Situace

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web

Program

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Administrátor
Období
Cílová skupina

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2011 – 2017
Veřejné výzkumné pracoviště a vysoké školy, malé a střední podniky (dle
programu).
Dle jednotlivých programů:
COST: mezinárodní spolupráce výzkumných institucí v základním výzkumu;

Priority
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Web

EUPRO II: účast českých výzkumných institucí na koordinaci evropského
výzkumu;
EUREKA CZ: mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vytváření nových
inovovaných produktů a služeb;
INGO II: výzkumná spolupráce českých vědeckých pracovišť a zastoupení
českých vědců v řídících orgánech odborných mezinárodních společností;
KONTAKT II: spolupráce se státy, které nejsou členy Evropské unie;
MOBILITY: vznik nových kontaktů a spolupráce a udržení stávajících kontaktů.
Individuální projekty, u některých programů s požadavky na výstupy dle
Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
Dotace do výše až 100 % uznatelných nákladů dle programu a žadatele.
Veřejné soutěže vyhlašovány průběžně dle harmonogramu jednotlivých
programů.
www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve-vavai

Program

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Ministerstvo průmyslu a obchodu / CzechInvest
2012 – 2016
Podnikatelské subjekty, přednostně MSP
Spolupráce českých podniků a podnikatelských subjektů ze zemí mimo EU při
realizaci společných podnikatelských projektů vedoucích k zavedení či rozšíření
výroby technologicky vyspělých výrobků.
Podnikatelské projekty podporující internacionalizaci českých podniků zejména
v oblastech strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, informačních
a komunikačních technologií, energetiky a čistých technologií, zemědělských
a potravinářských technologií, biotechnologií a lékařských technologií.
Dotace do výše 50 % způsobilých výdajů, maximálně 200 000 EUR.
Probíhá příprava programu na další období, termín další výzvy není v současné
době znám (předběžně třetí veřejná soutěž v první polovině roku 2014).
http://www.czechinvest.org/program-podpory-mezinarodni-technologickespoluprace

Aktivity
Forma podpory
Situace

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web

Program

Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Administrátor
Období
Cílová skupina
Priority

Evropská komise, Directorate-General for Research and Innovation / MŠMT
2008 – 2019
Výzkumné organizace a společnosti spjaté s průmyslem uhlí a oceli
Koherentní synergické výzkumné projekty, pilotní a demonstrační aktivity
v oblasti výroby a využití uhlí a oceli.
Výzkumné projekty s praktickým technologickým a/nebo ekonomickým
využitím. Pilotní a demonstrační projekty měnící výsledky výzkumu v inovace.

Aktivity
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Forma podpory
Situace
Web

Dotace do výše 60 % způsobilých výdajů.
Příští výzva plánována na červen – září 2014.
cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html

Program

Central Europe

Administrátor
Období
Cílová skupina

Evropská komise, Directorate-General for Research and Innovation / MŠMT
20014 – 2020
Soukromá sféra s důrazem na malé a střední podniky, výzkumné organizace,
veřejná sféra.
Prioritní osa 1: Kooperace v oblasti inovací
Prioritní osa 2: Nízkouhlíková ekonomika
Další prioritní osy mají omezený vztah k podpoře inovací.
Posilování mezinárodních inovačních sítí, klastrů apod., transfer výsledků VaV
do výroby, přeshraniční vazby podporující inovace v soukromém sektoru,
propojování různých aktérů inovačního řetězce, zvyšování specifických proinovačních dovedností osob v soukromé sféře, implementace regionálních
strategiím inteligentní specializace, inovativní vzdělávací systémy, aplikace KET
v ekonomice.
Inovativní opatření v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů,
snížení energetických nároků veřejné infrastruktury a MSP, projekty na snížení
produkce CO2 apod.
Důraz na přidanou hodnotu získanou díky mezinárodní spolupráci.
Zatím není stanoveno, předpokládá se výrazné využití finančních nástrojů.
Schválení programu Evropskou komisí se přepokládá v roce 2014, výzvy od roku
2015.
www.central2013.eu

Priority

Aktivity

Forma podpory
Situace
Web
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