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Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II 
 

Alokace dotačního programu:                  3 212 700 Kč 

Max. výše dotace (u obou dotačních titulů): 300 000 Kč   

Lhůta pro podávání žádostí:   od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015  

Ukončení projektu:    do 31. 12. 2016   

Odkaz:                 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-

podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-ii-rrc-09-2015-56651/ 

 

Hlavním záměry poskytnutí dotace: 

 motivace podniků k navázání či rozvoji spolupráce s univerzitami nebo výzkumnými 
organizacemi, která povede k realizaci konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, 
přínosných pro konkurenceschopnost podniků 

 podpora výzkumné a vývojové činnosti v podnicích 

 

Dotační titul 1 (DT1) - neinvestiční dotace 

Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou 

na území Moravskoslezského kraje, jimž vysoká škola nebo výzkumná organizace (dále "poskytovatel 

znalostí") zajistí na základě písemné smlouvy transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu 

prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací tzv. inovačních voucherů. 

Objem finančních prostředků na DT1: 2 700 000 Kč (84 % z celkového objemu finančních prostředků 

Programu) 

 

Dotační titul 2 (DT2) - neinvestiční dotace 

Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou 

na území Moravskoslezského kraje na spolufinancování nákladů na nově vytvořené pracovní 

místo výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti podniku vzniklé nejdříve od 1. 8. 2015. Jedná se o 

spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořené pracovní místo podniku. 

Objem finančních prostředků na DT2: 512 700 Kč (16 % z celkového objemu finančních prostředků 

Programu) 
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Oprávnění žadatelé:  

 Žadatelem o dotaci v rámci DT1 a DT2 mohou být pouze podniky uvedené v čl. III odst. 1 
Programu  

 

 V rámci DT2 musí být žadatel oprávněn k provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oboru 
činností výzkumu a vývoje. 

 

 

Další podmínky poskytnutí dotace – viz internetový odkaz výše. 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Ing. Viktor Kučera 

Centrum podpory inovací 

viktor.kucera@vsb.cz 

Tel: 597 329 172     
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