
          
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
vyhlašuje 

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  
v rámci 

Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2  
hlavní město Praha 

v grantovém schématu 
 

„PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ 
S PODNIKATELSKOU SFÉROU,  PODPORA INOVACÍ” 

 
1. Identifikace výzvy 
Číslo výzvy 1 – průběžná  (Poslední možnost předložení žádostí je 31. 7. 2006.)  
Číslo a název 
grantového schématu 

CZ.04.3.07/4.2.01 - Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných 
pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací   
(zkráceně „PODPORA INOVACÍ“)  

Prostředky pro tuto 
výzvu 

366 milionů Kč 

Program Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hlavní město Praha (JPD 3) 

Priorita 4 – Adaptabilita a podnikání 
Opatření 4.2 – Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť 

s podnikatelskou sférou, podpora inovací 
 
2. Popis grantového schématu 
Zaměření projektů a cíle 
Hlavním cílem tohoto grantového schématu je zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy 
a výzkumu a podnikatelské sféry a vytvořit z Prahy centrum inovací a kvalifikovaných 
pracovních sil, a to prostřednictvím naplňování dílčích specifických cílů:  
1) poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim umožní vyrovnat se 

s problémy při zavádění nových technologií, a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti;  
2) vybudovat základ systému vzdělávání zejména studentů, doktorandů a mladých vědeckých 

pracovníků, který jim poskytne nezbytné znalosti pro zakládání nových technologicky 
orientovaných firem;  

3) vytvořit základ systému vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu, 
průmyslových podniků a profesních organizací, který jim poskytne odborné znalosti pro 
řízení inovačního procesu;  

4) vytvořit a dále rozvíjet informační systém pro urychlené zavádění výsledků výzkumu 
a vývoje do praxe;  

5) rozvíjet společné inovační programy vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelské 
sféry, včetně mechanismů transferu technologií, know-how i odborníků;  

6) vytvořit v Praze základ fungujícího systému školicích a poradenských center 
a podnikatelských inkubátorů, které přispějí k naplnění výše zmíněných cílů



 

Podporované činnosti 
Zapojování zaměstnavatelů do zvyšovaní vlastní kvalifikace a kvalifikace svých zaměstnanců, 
které je nezbytné pro zavádění nových technologií.  
• Ve spolupráci zejména s vysokými školami a vědeckými pracovišti AV ČR podporovat 

vzdělávací aktivity na všech podnikových úrovních, včetně státní správy a samosprávy, které 
jsou odpovědné za zavádění inovací, nových technologických postupů a metod řízení.  

• Podporovat systémy školení pro pracovníky ze sektoru nových technologií (včetně 
informačních technologií), v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, včetně 
ochrany duševního vlastnictví a oceňování tržního potenciálu.  

• Podporovat účast vybraných pracovníků v národních a mezinárodních školicích programech 
(vč. účasti řídících pracovníků ve školicích programech pro získání znalostí v oblasti řízení 
projektů a inovačního procesu).  

• Přednostně se zaměřit na malé a střední podniky. Využívat forem stáží, studijních pobídek 
a studijních výhod. 

Motivování vysokých škol a vědeckých pracovišť k vytvoření komplexního systému podpory 
vytvářením tzv. spin-off firem - ve spolupráci s vysokoškolskými, vědeckými institucemi 
a podnikatelskou sférou vytvořit komplexní systém podporující vytváření technologicky 
orientovaných firem studenty a mladými vědeckými pracovníky.  
Zavádění výsledků vědy a výzkumu  do praxe - vytvořit fungující informační systém nabídky 
a poptávky v oblasti moderních technologií, podpořit vytváření nových pracovních míst zejména 
v malých a středních podnicích (MSP), které zvýší schopnost  rychlejšího zavádění nových 
technologií. 
Aktivity sloužící k propagaci nových technologií, zejména ve vztahu k MSP v regionu. 
Stáže a odborná příprava personálu na podporu zvýšení proinovačního chování všech subjektů 
podílejících se na inovačním procesu, zdokonalování jejich spolupráce, zejména formou 
partnerství. 
Podpora existujících i nových konzultačních firem, podporující rozvoj lidských zdrojů v oblasti 
využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, včetně ochrany duševního vlastnictví. 
Podpora vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem - poradenství v oblasti hodnocení 
projektů, vytváření podnikatelských a finančních plánů, poradenství v oblasti vytváření sítí MSP, 
poradenství v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, činnost podnikatelských inkubátorů. 
Zakládání nových technologických firem (spin-off firem) - vytváření komplexních programů na 
pracovištích vědy a výzkumu zavádějících výchovu k podnikání, včetně zakládání spin-off firem 
zejména studenty, doktorandy a mladými vědeckými pracovníky. 
Vytváření partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských subjektů - pořádání 
společných konferencí, seminářů a workshopů, podpora krátkodobých a střednědobých studijních 
pobytů, výzkumných partnerství atd.  
 
Horizontální témata 
Činnosti projektů by měly podporovat také jednotlivá tzv. horizontální témata. 

Rovné příležitosti – Rovné příležitosti mají být respektovány při výběru účastníků vzdělávacích 
programů, stáží, odborné přípravy personálu a podpory vzniku a rozvoje technologicky 



 

orientovaných firem. V projektech bude též možné využívat doprovodných opatření, která 
usnadní zapojení osob, které pečují o závislé osoby.  

Udržitelný rozvoj - Podpora inovací a zavádění nových technologií může být orientována např. 
na úspory energie, používání výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí, integrovanou 
prevenci znečišťování, nejlepší dostupné techniky, minimalizaci vlivů celých životních cyklů 
výrobků a služeb apod. Projekty vzdělávání a projekty podporující zakládání nových 
technologicky orientovaných firem a zavádění nových technologií mohou mj. využívat 
moderních metod řízení organizací s ohledem na kvalitu životní prostředí, bezpečnost a zdraví při 
práci a na sociální odpovědnost organizací. 

Informační společnost - Moderní výrobní technologie a služby jsou založeny na využívání 
informačních a komunikačních technologií, a proto musí být zabudovány do vzdělávacích 
programů určených cílovým skupinám, do projektů zabývajících se poradenstvím a jinými 
podporami vzniku technologicky orientovaných firem a do projektů zavádějících nové 
technologie. Vytvoření a další rozvoj informačních systémů by v projektech mělo urychlovat 
zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe a přispívat tak k rozvoji informační společnosti 
a celoživotního vzdělávání o inovacích. 

Podpora místním iniciativám v Praze - Vědecký a výzkumný potenciál a inovační aktivity, které 
budou projekty podporovány, mají být využitelné zejména v pražském regionu a rozvíjet pražské 
malé a střední podniky a sebezaměstnávání pražských občanů.  
Spoluúčast místních iniciativ v rámci vytvářených partnerství může pozitivně ovlivnit účinnost 
a adresnost některých projektů, zejména z hlediska jejich konkrétního zacílení na lokální potřeby 
městských částí hl. m. Prahy. 
 
Podporované cílové skupiny 
- studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci 
- řídící pracovníci 
- zaměstnanci 
- zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy 
- nevládní neziskové organizace. 
 
Oprávnění žadatelé  

• vysoké školy a jiné vzdělávací instituce 
• vědecká pracoviště 
• školicí instituce 
• profesní sdružení  
• nestátní neziskové organizace: 

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech 
- nadace a nadační fondy zřízené podle zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech 
• zaměstnavatelé 
• malé a střední podniky 
• orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace 



 

Žadatel může být fyzická i právnická osoba se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky 
a musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu. Nesmí působit jako prostředník. 

Projektoví partneři mohou být z celé Evropské unie. 
 
Finanční podpora projektů 
- Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci a projekty mohou být podpořeny 

až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Jednotlivé návrhy projektů mohou žádat 
o finanční podporu z JPD 3 pouze v rozmezí: 1 000 000 až 30 000 000 Kč.  

- Podpora vyšší než 15 mil. Kč je možná jen pro tzv. „komplexní“ projekty, které naplňují 
minimálně tři ze šesti uvedených specifických cílů. 

- Pro podnikatelské subjekty (pokud jsou v projektu jako podporovaná cílová skupina) platí 
pravidla o poskytování veřejné podpory dle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže č.j. VP/S 79/04-160 ze dne 28. dubna 2004.  

- Výběrová komise provede první výběr projektů po vyhodnocení předložených žádostí jejichž 
součet požadované podpory dosáhl finančního objemu alespoň 80 milionů Kč.  

- Následně bude výběr projektů probíhat nejméně 1x za 3 měsíce až do vyčerpání celého 
objemu prostředků, který je pro toto grantové schéma k dispozici. 

 
Monitorování projektů 
Pro tento program podpory jsou stanoveny výstupy a výsledky, kterých by měly projekty 
dosahovat. Jejich seznam je uveden v dodatku k JPD 3 u opatření 4.2. Pro tři z těchto ukazatelů 
výstupů a výsledků (jsou uvedeny v příloze této výzvy) jsou vzhledem k přiděleným finančním 
prostředkům plánovány cílové hodnoty (kvantifikované cíle). Žadatel v žádosti o podporu zvolí 
ty kvantifikované ukazatele, které se týkají jeho projektu, a uvede jejich plánované hodnoty 
pro svůj projekt. V průběhu realizace projektu bude povinen tyto ukazatele (i ty podrobnější 
uvedené v dodatku k JPD 3) sledovat a informovat o jejich naplňování prostřednictvím 
monitorovacích zpráv. 
 
Věcné hodnocení žádostí  

Pro věcné hodnocení žádostí budou použita hodnotící kritéria 1 – 6, která jsou publikována v 
Příručce pro žadatele o finanční podporu z JPD 3, a kritérium 7 – „Specifické požadavky“, 
definované pro toto grantové schéma dvěma subkritérii: 

• subkritérium 7.1 - "Partnerství" - maximum 2 body. 

Pokud je projekt realizován s několika partnerskými organizacemi odlišných typů (ziskový, 
neziskový sektor, samospráva), které v projektu jsou aktivně zapojeny, zvyšují transparentnost 
projektu a napomáhají formálně i neformálně přenosu a popularizaci jeho výsledků, je hodnocen 
body v tomto subkritériu (zejména pro projekty, kde bude zcela nové nebo existující 
„nadstandardní“ partnerství mezi subjekty).  

Nadstandardním partnerstvím - mezi subjekty s odlišnými rolemi a zájmy, které doposud spolu 
k tématu inovací nedostatečně komunikovaly (např. školy, konzultační firmy, výzkumné 
organizace, progresivní velké podniky spolupracující s MSP, neziskové nevládní organizace 
specializované např. na ekologickou výchovu, zaměstnávání handicapovaných, ochranu 



 

spotřebitelů apod., může se uplatnit např. v dostupnosti všech mezivýsledků projektu na 
internetových stránkách projektu, vedení otevřených emailových konferencí s dalšími 
zainteresovanými subjekty, otevřenými semináři a konzultacemi zejména pro neziskové subjekty 
mimo projekt apod. 

• subkritérim 7.2 - "Přenos zkušeností" - maximálně 3 body. 

Pokud projekt zajistí přenos nejlepších tuzemských nebo v Česku dosud neuplatněných 
zahraničních zkušeností s investicemi do rozvoje lidských zdrojů podporujících inovace 
a spolupráci VaV pracovišt s podnikatelskou sférou, může dostat body v tomto subkritériu.  

V tomto subkritériu se také oceňuje podrobná analýza existujícího a nový návrh přenosu 
zkušeností, interakcí cílových skupin z VaV a a podnikové sféry z hlediska inovací. Projekt by 
měl sledovat vhodné detailní indikátory porovnání stavu inovací s nejvyspělejšími zeměmi 
(benchmarking). Dalším důvodem pro dobré hodnocení je organizování stáží na špičkových 
pracovištích nebo zajištění zahraničních odborníků na tuzemských vzdělávacích a osvětových 
akcích. 

Minimální počet bodů věcného hodnocení pro zařazení do výběru je 55 bodů (ze 100 možných). 
 
Místo realizace projektů 
Projekty musí být realizovány převážně na území hl. m. Prahy, výjimečně i na území 
Středočeského kraje.  
 
Území dopadu  
Podmínkou projektu je přínos pro cílovou skupinu, jejíž sídlo, trvalé bydliště nebo pracoviště 
je na území hl. města Prahy.  
 
Doba realizace 
Projekty mohou trvat maximálně 24 měsíců.  
 
3. Podávání žádostí 
Termín 
Žádosti je možné předkládat průběžně od 20. ledna 2005 s termínem doručení nejpozději do 
31. července 2006. 
 
Formální podoba žádosti a způsob jejího podání 

- Žádost o finanční podporu projektu musí být vyplněna v programu Benefit (verzi, která je 
upravena pro tuto výzvu) a odevzdána 1x v elektronické podobě (na CD nebo disketě) 
a 3x v tištěné podobě, včetně všech povinných příloh u každého tištěného vyhotovení (z toho 
minimálně 1 originál). 

- Program Benefit pro tuto výzvu, včetně pokynů pro vyplnění, je k dispozici na internetových 
stránkách  www.esfcr.cz nebo na CD u administrátora výzvy – NVF, o.p.s. 



 

- Žádost musí být v obálce označené těmito údaji:  
-  názvem programu v adrese  
- v levém horním rohu 

- plným názvem a adresou žadatele 
- nápisem NEOTVÍRAT! 
- číslem priority, opatření a výzvy grantového schématu: 

   CZ.04.3.07/4.2.01.1 

Adresa pro doručení 
- Žádost je možné poslat pouze doporučeně poštou na adresu vyhlašovatele: 
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
   Odbor řízení pomoci z ESF 
   Oddělení řízení a implementace JPD 3 
  Na Poříčním právu 1 
  128 01  Praha 2  
 
4. Podpora přípravy žádostí a konzultace 
Veškeré informace o požadavcích na projekty a pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou 
uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z JPD 3, jejíž aktuální znění je k dispozici 
na internetové adrese www.esfcr.cz/files/clanky/5491/prirucka_II.pdf.  

Žadatelům o finanční podporu se důrazně doporučuje konzultovat přípravu projektu 
s administrátorem výzvy - NVF, o.p.s., aby se vyhnuli případnému vyřazení projektu 
z formálních důvodů či z důvodu nepřijatelnosti žádosti. Termín konzultace je nutno domluvit 
předem.  

Termíny seminářů pro žadatele budou uveřejněny na internetových stránkách www.esfcr.cz 
a www.nvf.cz/esf. 
 
Kontakt na administrátora výzvy 

Národní vzdělávací fond, o. p. s. 
Úsek technické pomoci pro OP RLZ a JPD 3, tým Adaptabilita  
Opletalova 25 
110 01  Praha 1 

Ing. Ondřej Velek, projektový manažer 
 tel.: 224 500 586 

email: velek@nvf.cz 
 
5. Další oznámení 
Seznam vybraných projektů, upozornění na probíhající výzvu a případné změny budou 
uveřejňovány nejméně jedenkrát za tři měsíce do doby vyčerpání prostředků, které jsou 
pro podporu projektů k dispozici. 
 



 

  


