OP PIK - Partnerství znalostního transferu – výzva III
Vyhlášení výzvy:
Deadline:
Alokace výzvy:
Déla trvání projektu:

30.6.2017
13.10.2017
200 mil. Kč
doporučená délka 2 roky, max. do 31.12.2020

Žadatel:
-

podnikatelský subjekt – malý a střední podnik (žadatel max. 2 projekty)
účast znalostních organizací (VVI/VŠ) jako znalostního partnera bez omezení
realizace projektu mimo Prahu

Podpora na projekt:
- dotace 0,5 – 5 mil. Kč
- max. míra podpory za projekt: 70% způsobilých výdajů (proplácení ex-post)
- MSP poskytne příspěvek min. 30% způsobilých výdajů znal.organizaci
Podporované aktivity:
- vytvoření partnerství mezi MSP (včetně fyzických osob) a organizací pro výzkum a šíření
znalostí (tzv. znalostní organizací - VŠ/VVI) prostřednictvím asistenta znalostního transferu
(absolvent magisterského/doktorského studia s max. 4 letou praxí) – nutné výběrové řízení
- zlepšení výrobních procesů; vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesů
při vývoji a zavádění nových produktů a služeb; zlepšení podnik. Procesů včetně produktové
certifikace
Způsobilé výdaje (pro znalostní organizaci – VVI/VŠ):
- od data podání projektové žádosti (den přijatelnosti)
- osobní náklady (mzdy a pojistné) – asistent znal.transferu, 1-2 akad.pracovníci
- cestovné, přístup k informacím a databázím, semináře, workshopy
- služby poradců, expertů, studie – max. 350 tis. Kč
- režijní náklady - max. 15% z osobních nákladů
Asistent znalostního transferu
- zaměstnanec znalostní organizace (VUT) 100% na projektu, podřízen společnému vedení
podniku a akad.prac, podpora akad.pracovníka (min. 0,5 dne/týden)
Žádost se podává v aplikaci MS2014+ - https://mseu.mssf.cz, doporučena etapizace projektu
Přílohy projektové žádosti:
- Potvrzení znalostní organizace o účasti na projektu podepsané oprávněnou osobou
- Smlouva o partnerství (možné podepsat až před podpisem Rozhodnutí)
- Rozvaha, výkaz zisků a ztrát za poslední 2 účetní období (MSP)
- Formulář finanční analýzy (MSP)
- Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis (MSP)
- Podnikatelský záměr (MSP).

Za FSI Prohlášení znalostní organizace (Smlouvu o partnerství) podepisuje děkan na základě
Rozhodnutí č. 1/2017 – zajistí p. Petrušková.

Další informace:
Agentura pro podnikání a inovace
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstviznalostniho-transferu-vyzva-iii/
tel: 800 800 777, programy@agentura-api.org
Pobočka Brno - tel: 296 342 940, brno@agentura-api.org

