
Název programu: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (RRC/07/2015) 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. 

Cíle a priority programu (účelové určení) 

Cílem tohoto dotačního programu (dále jen „Program“) je prostřednictvím poskytování dotací 

podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu1 nebo experimentálního vývoje2, jejichž výsledky 

mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, 

výrobních postupech a službách. 

Lokalizace programu 

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území 

Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území 

Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. 

socioekonomické ukazatele kraje. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na částku 100.000 Kč a maximální výše 

poskytnuté dotace na částku 1.000.000 Kč (pro celou VŠB-TUO, v případě více projektů, 

rozhodne o podpoře odborná komise). 

2. Poskytovatel dotace (MSK) se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných 

nákladů realizovaných projektů maximálně ve výši 80 %.  

3. Podíl příjemce dotace (VŠB-TUO) na uznatelných nákladech je minimálně 20 %. 

Dofinancování musí být potvrzeno písemně děkanem z dané fakulty!!! 

(Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z  Programu, nesmí být financován z 

jiných veřejných prostředků než z dotace poskytnuté v rámci tohoto dotačního 

programu.) 

4. Dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu, 

přičemž investiční náklady projektu musí tvořit minimálně 20 % celkových uznatelných 

nákladů projektu.  

Doba realizace projektu  

 Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 7. 2015. 

 Realizace projektu musí být nejpozději ukončena do 31. 3. 2017. 

Uznatelné náklady projektu 

investiční náklady: 

 náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

neinvestiční náklady: 

 spotřeba materiálu (např. odborná literatura, příručky a vzdělávací materiál 

apod.; za uznatelné náklady se nepovažují náklady na PHM), 

 drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 

 tuzemské a zahraniční cestovné, 



 jiné služby (např. expertní služby, vzdělávání, přednášky, apod.; za uznatelné 

náklady se nepovažují náklady na reprezentaci, propagaci a občerstvení), osobní 

náklady zaměstnanců – do výše průměrné hrubé mzdy za 4. čtvrtletí roku 2014 

dle ČSÚ, 

 osobní náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr, které 

vznikly v přímé souvislosti s projektem; bude-li příjemce v rámci realizace 

projektu hradit z prostředků dotace náklady spojené s dohodami o provedení 

práce, nebo dohodami o pracovní činnosti, musí příjemce poskytovateli doložit: 

o jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného 

výstupu, 

o počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence, 

o skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky 

či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru. 

 

Předkládání žádostí o dotace 

 NÁKLADOVÝ ROZPOČET (v každé nákladové položce zaokrouhlen na celé 
stokoruny viz příloha).  
 

 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR (v rozsahu min. pěti stran formátu A4), ve kterém budou 

uvedeny informace týkající se: 

 

 obecného cíle projektu (poslání, proč se projekt realizuje, jaký problém řeší) 

 specifického cíle projektu (co se musí konkrétně udělat, aby došlo k vyřešení 

problému), 

 cílové skupiny, 

 přínosu pro cílovou skupinu, 

 zdůvodnění potřebnosti projektu, 

 jakým způsobem projekt řeší aktuální potřeby cílové skupiny, 

 klíčové aktivity projektu, 

 harmonogram projektu, 

 rizika projektu, 

 realizačního týmu včetně prokázání jeho odborné způsobilosti, nutné k dosažení cílů 

projektu, 

 udržitelnost projektu, 

 pokud má zkušenosti, popsat znalost řešení analogických problémů v zahraničí nebo 

v ČR, 

 v případě, že se projekt zaměřuje na realizaci aktivit, vymezených v oblastech 

výzkumných specializací (tzv. vertikálních priorit) Regionální inovační strategie 

Moravskoslezského kraje, tuto skutečnost žadatel v projektovém záměru uvede, 

 v případě, že v rámci realizace projektu žadatel předpokládá dosažení alespoň 

jednoho z následujících druhů výsledků (P – patent, Z – poloprovoz, ověřená 

technologie, F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor, G – 



technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, N – certifikované 

metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem, R – 

software), tuto skutečnost žadatel v projektovém záměru uvede, příp. popíše, jaký 

další vývoj je nutné pro jejich dosažení realizovat (vč. odůvodnění další použitelnosti 

konečného výstupu projektu pro dosažení výše uvedených výsledků), 

 popsat adekvátní materiální a technické zabezpečení řešení projektu po celou dobu 

jeho řešení (technickou vybavenost, prostory, materiál, popř. laboratorní kapacity 

apod.), 

 popsat případné zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů, 

 v případě, že je žadateli znám způsob uplatnění výsledku řešení, tuto skutečnost 

doloží např. průzkumem, studií nebo poptávkou odběratele nebo uživatele, 

 pokud žadatel disponuje zavedeným systémem pro komercializaci nebo má 

zkušenost s dříve realizovanými případy, tuto skutečnost uvede v projektovém 

záměru, 

 zda se jedná o aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj, 

 stupně inovace produktu, technologie, procesu nebo služby, 

 přínos projektu ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, 

 v případě, že se bude jednat o nový produkt, technologii, proces nebo službu, tuto 

skutečnost v projektovém záměru žadatel uvede, stejně bude postupovat v případě, 

pokud má záměr uvést produkt na trh, návazně na to popíše způsob a indikativní 

časový plán uvedení na trh, případně uvede způsob využití poskytnuté znalosti a její 

přínos pro podnikání. 

 

Za VŠB – TUO tento projekt spravuje: 

Ing. Lukáš Kubáč 

Řízení vědy a výzkumu (9320) 

místnost J 326 

tel.:  +420 59 699 3025 

e-mail: lukas.kubac@vsb.cz 

 

Své návrhy zasílejte do 14. 09. 2015 
 

 

Pozn.: Úplné znění podmínek dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském 

kraji 2015 (RRC/07/2015) je dostupné na stránkách: 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podminky-dotacniho-programu-

podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2015-rrc-07-2015-53797/#sdfootnote6anc 
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