
 

 

                   

STATUT SOUTĚŽE  

Nejlepší spolupráce roku  

O soutěži  

Soutěž Nejlepší spolupráce roku je organizován Sdružením pro zahraniční investice (AFI), ve 

spolupráci s Erste Corporate Banking jako generálním partnerem akce, za podpory Agentury pro 

rozvoj investic a podnikání CzechInvest, Technologické agentury ČR, Česko-německé 

průmyslové a obchodní komory, agentury AC&C a Zátiší Group. Akce se koná pod záštitou 

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, ministra průmyslu a obchodu 

Jana Mládka a ministryně školství Kateřiny Valachové.  

Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi výzkumnou a 

aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.  

Cílem tohoto výročního ocenění je především:  

• ocenit projekty realizované ve spolupráci výzkumné a aplikační sféry v oblasti výzkumu a  

vývoje vedoucí k významným inovacím a úspěšné transfery technologií a znalostí  

• prostřednictvím propagace příkladů dobré praxe motivovat výzkumnou sféru na straně 

jedné a aplikační sféru na straně druhé k zintenzivnění vzájemné spolupráce a realizaci 

společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje a transferu technologií a znalostí   

• zdokumentovat a propagovat úspěšné projekty (case study)  

• zvyšovat povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce 

výzkumné a aplikační sféry a o reálných dopadech transferu výsledků výzkumu a vývoje do 

praxe v podobě inovací  

• podporovat tvorbu aplikovaných výsledků a efektivní využití českého inovačního 

potenciálu  

• marketingově propagovat dosažené výsledky vědecko-výzkumných kapacit v České 

republice    

• popularizovat studium technických oborů  

V rámci soutěže jsou každoročně vyhodnocovány tři nejlepší projekty roku v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací realizované ve spolupráci výzkumné organizace (vysoké školy, popřípadě 

fakulty, ústavu či jiného pracoviště výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR a dílčích pracovišť) a 

aplikační sféry (subjekt či konsorcium subjektů). Oceněné projekty jsou vybírány z projektů, 

které se do soutěže řádně přihlásí. Informování o vyhlášení soutěže probíhá prostřednictvím 

subjektů podílejících se na organizaci soutěže.  



 

 

 

Aplikační sférou se rozumí právnické osoby (především, ale nejen podnikatelského charakteru), 

které využívají výstupy společných projektů pro svůj další rozvoj.  

Výzkumnou sférou se rozumí výzkumné organizace ve smyslu zákona 130/2002 Sb. a v souladu s 

Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C323/01) – tj. 

především vysoké školy, veřejné výzkumné organizace a ostatní výzkumné organizace.   

Oficiální večer s vyhlášením vítězů se uskuteční na jaře 2017.  

Hodnocení projektů:  

Přihlášené projekty hodnotí odborná komise nominovaná vyhlašovatelem ocenění - Sdružením 

pro zahraniční investice - AFI), Agenturou CzechInvest, MŠMT, MPO a partnery projektu. V komisi 

jsou jak zástupci vědecké obce, tak představitelé aplikační sféry. Kompletní seznam členů 

hodnotící komise bude zveřejněn v lednu 2017.  

Pravidla soutěže   

Jaké projekty mohou soutěžit?  

• Projekty (i jejich části) či transfery, které byly ukončeny / realizovány v období mezi 1. 1. 

2016 a 31. 12. 2016.  

• Projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné 

organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně 

druhé či transfer výsledku výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.  

• Projekty / transfery musí být zadané a financované či kofinancované právnickou osobou 

(aplikační sférou).  

• Transferem technologií či znalostí rozumíme pro účely soutěže licencování, převod / 

prodej výsledku výzkumu a vývoje či vytvoření nové společnosti (spin off).   

• Projekty mohou být v jakémkoliv oboru lidského vědění.  

• Do soutěže nelze přihlásit organizaci jako celek – musí se jednat o realizovaný projekt či 

jeho část, které mají konkrétní výstup.  

  

Jaké parametry se budou hodnotit?  

• rozsah a dopad výstupu projektu / transferu (užitný vzor, patent, technologie, průlomová 

studie atd. a způsob jejich skutečného využití)   

• finanční objem projektu / transferu   

 



 

 

 

 

• průběh vzájemné spolupráce (včetně účasti zaměstnanců zadávajícího soukromého 

subjektu na aktivním řešení úlohy) / transferu  

• přínosy projektu / transferu (finanční dopad - úspora, přidaná hodnota atd., územní dopad 

- regionální, národní, mezinárodní, oborový dopad atd.)  

Vítěz soutěže je vybrán na základě hlasování odborné komise, kdy každý člen komise má stejný 

počet hlasů a každý hlas má stejnou váhu.  

Organizátoři soutěže budou případné změny statutu ohlašovat vyvěšením na webu soutěže 

www.spolupraceroku.cz.  

  

Tento statut nabývá účinnosti dne 30. 11. 2016.  

 

 

 

 

Kamil Blažek  

Předseda Řídícího výboru  

Sdružení pro zahraniční investice - AFI  
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