Příloha č. 5 - Metodika výběrových kritérií programu
PROSPERITA – Výzva II – pokračování, část I.
Každý projekt je hodnocen z pohledu věcného naplnění každé podporované aktivity1 zvlášť.
Současně je ekonomicky hodnocen žadatel bez rozdílu zaměření projektu na jednu či více
podporovaných aktivit. K tomu slouží dva typy kritérií:
a) Musí být splněno – kritéria typu ANO/NE – pokud nejsou všechna kritéria splněna,
projekt nepostupuje dále.2 To se vztahuje i na Ekonomické hodnocení žadatele,3 kdy je
třeba, aby žadatel obdržel alespoň minimální počet bodů. Tyto body se již
nezohledňují přičtením k bodům získaných dle kritérií ad b).
b) Bodová kritéria - pro hodnocení každé podporované aktivity projektu je maximální
počet bodů 100, přičemž každá aktivita z projektu musí obdržet minimálně 55 bodů,
aby mohla být doporučena ke schválení.
Pokud je projekt realizován v souladu s příslušným Integrovaným plánem rozvoje města dle
usnesení vlády č. 883/2007, navyšuje se bodový zisk za každou podporovanou aktivitu
o bonifikaci 10% všech bodů získaných dle následujících bodovaných kritérií dle
podporovaných aktivit.
V případě, že je projekt založen na rekonstrukci nebo rozšíření prostor již existujícího
VTP/PI/CTT, má rovněž nárok na bonifikaci v rámci výběrových kritérií ve výši 10%.
Jestliže projekt posiluje synergie s oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.1 Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (předkládaný projekt navazuje na výstupy projektů OP VaVpI),
získává v souladu s Dohodou o synergiích rovněž bodové zvýhodnění (viz bodová kritéria
K 0.2)
Zaokrouhlení se provádí matematicky4 na jednotky.

1

Podporovanou aktivitou se rozumí Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků nebo Zakládání a rozvoj
podnikatelských inkubátorů nebo Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií nebo Zakládání a rozvoj sítí
Business Angels, Provoz stávajícího VTP nebo PI nebo CTT. Projekt může být zaměřen na jednu nebo více
podporovaných aktivit.
2
Pokud projekt obsahuje více podporovaných aktivit a alespoň jedna z nich vyhoví tomuto kritériu, může být
projekt v této části doporučen k podpoře.
3
Viz příloha č. 1 Ekonomické hodnocení žadatele.
4
Od číslice 5 včetně nahoru. Např. 10 % z 64 bodů je 6.4 bodu, což bude zaokrouhleno na 6, a celkově bude
podporovaná aktivita hodnocena 70 body.
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1.

Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků.
a) Musí být splněno – princip ANO/NE
• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce5 s těmito subjekty.
• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
• Připravená projektová dokumentace v požadované formě.
• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
b) Bodová kritéria
(max. 15 bodů)
K0.
Historie
6
K0.1. Podobné projekty realizované účastníky projektu
(0 – 5b)
5 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné
K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 10 b)
10 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI7 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke spolupráci
s jiným projektem v rámci VPK8 sledujícím podobné cíle
5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
5 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VPK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
K1.
Vazba na výzkumný subjekt9
(max. 20 bodů)
K1.1. Plánovaná spolupráce (doložená v projektu) s výzkumnými ústavy nebo vysokými
školami (na kterých mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně
zaměřené firmy).
(1 – 10 b)
10 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy dané
spolupráce
5 – spolupráce je specifikována
1 – spolupráce je obecně nastavena

5

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další spoluprací
podepsané statutárním zástupcem daného subjektu.
6
Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
7
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
8
VPK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
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K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu
výzkumného subjektu za poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel
a kontakt na uživatele výstupu).
(1 – 5 b)
5-≥5
1-<5
K1.3. Počet realizovaných „komerčních“10 projektů výzkumného subjektu. (1 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně
jednoho komerčního projektu
1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky

K2.
Funkce VTP
(max. 34 bodů)
K2.1. Projekt již zajišťuje inkubační funkci nebo plánuje další projekt inkubátoru, který
je řádně popsán v projektovém záměru
(0 – 12 b)
12 – ano
0 – ne
K2.2. Projekt již zajišťuje funkci nebo plánuje další projekt pro transfer technologií,
který je řádně popsán v projektovém záměru
(0 – 5 b)
5 – ano
0 – ne
K2.3. Plní funkci školící a vzdělávací
(0 – 4 b)
4 – ano, žadatel (i prostřednictvím partnera) realizuje vlastní vzdělávací projekty,
disponuje nebo plánuje vytvoření vzdělávacího zázemí a pořizuje školící pomůcky
(má akreditované či certifikované kurzy a potřebnou praxi)
0 – neplní
K2.4. Plní inovační funkci
(0 – 8 b)
8 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle
inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce a jsou
vyspecifikována v záměru projektu
4 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria (vyspecifikována v záměru projektu),
ale vzhledem např. k regionálním podmínkám nebude vždy při výběru firmy
k zasídlení zohledňovat toto kritérium
0 – neplní, kritéria nastavena nejsou

10

Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spin-off firmy, angažování vědeckých
pracovníků, apod.
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K2.5. Má zajištěnu mezinárodní spolupráci11
(0 – 5 b)
5 – ano, mezinárodní spolupráce je zajištěna alespoň ve střednědobém horizontu,
jsou prokázány zahraniční partneři a rozsah spolupráce
0 – ne, spolupráce není zajištěna
K3.
Technické ukazatele
(max. 21 bodů)
K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti místa
realizace projektu pro stejnou cílovou skupinu (regionem či spádovou oblastí se
rozumí okres)12?
(0 – 5 b)
5 – ne
2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina)
0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)
K3.2. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch.
(0 – 3 b)
3
3 – méně nebo rovno nákladům na 1m dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
0 – více než náklady na 1m3 dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
K3.3. Projektovaná kapacita nových pracovních míst ve vztahu ke kancelářským (určena
k zasídlení firem i zázemí provozovatele) plochám (při podmínce 1 pracovní
místo odpovídá 12m2).
(0 – 3 b)
2
3 – méně nebo rovno 12m
0 – více než 12 m2
K3.4. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti,
které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá
při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie
(0 – 10 b)
10 – ano, obojí
5 – projekt využívá objekty, které neplní původní funkci
5 – projekt využívá obnovitelné zdroje energie
0 – ne
K4.
Přínos pro region
(max. 10 bodů)
K4.1. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem
VTP a prostřednictvím firem zasídlených ve VTP
(0 – 6 b)
6 - > 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
1 - ≤ 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
0 - ≤ 10 vytvořených přepočtených pracovních míst

11

Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce
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K4.2. Místo realizace projektu je v regionu se soustředěnou podporou státu na období let
2007-2013 nebo v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti (viz Příloha č. 2 této
metodiky)
(0 – 4 b)
4 - Ano
0 - Ne

12

Pokud externí hodnotitel zvolí variantu „ano“, popíše dané projekty ve svém komentáři.
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2.

Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů
a) Musí být splněno – princip ANO/NE
• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce13 s těmito subjekty.
• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
• Připravená projektová dokumentace v požadované formě.
• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
b) Bodová kritéria

K0.
Historie
K0.1. Podobné projekty realizované účastníky14 projektu
7 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné

(max. 15 bodů)
(0 – 7b)

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 8b)
8 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI15 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VpK16 sledujícím obdobné cíle
4 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
4 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VpK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
K1.
Vazba na výzkumný subjekt17
(max. 20 bodů)
K1.1. Plánovaná spolupráce (doložená v projektu) s výzkumnými ústavy nebo vysokými
školami (na kterých mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně
zaměřené firmy).
(1 – 10 b)
10 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy
spolupráce
5 – spolupráce je specifikována
1 – spolupráce je obecně nastavena
13

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spoluprací podepsané statutárním zástupcem daného subjektu.
14
Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
15
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
16
VpK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
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K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu za
poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel a kontakt na uživatele výstupu).
(1 – 5 b)
5– ≥5
1– <5
K1.3. Počet realizovaných „komerčních“18 projektů výzkumného subjektu. (1 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně
jednoho komerčního projektu
1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky

K2.
Plní či plánuje funkci inkubátoru
K2.1. Nabízí dotované poradenské služby
4 – ano
0 – ne
K2.2. Nabízí dotované technické služby
4 – ano
0 – ne
K2.3. Plní funkci školící a vzdělávací
4 – ano
0 – ne
K2.4. Nabízí poradenství v oblasti financování start-ups
4 – ano
0 – ne

(max. 34 bodů)
(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

K2.5. Plní funkci centra pro transfer technologií a je zajištěna mezinárodní spolupráce19.
(0 – 6 b)
6 – plní funkci centra a má zajištěnou mezinárodní spolupráci
4 – plní jen funkci centra, nebo má zajištěnou mezinárodní spolupráci
2 – plní přes partnera projektu
0 – ne
K2.6. Možnost přesunu firmy po ukončení inkubace do dalších prostor
6 – ano, má vlastní prostory
3 – ano, má zajištěného smluvního partnera
0 – ne
17

(0 –6 b)

Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V).
Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spin-off firmy, angažování vědeckých
pracovníků, apod.
19
Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce.
18
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K2.7. Plní inovační funkci
(0 – 6 b)
6 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle
inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce a jsou
vyspecifikována v záměru projektu
4 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria (vyspecifikovaná v záměru projektu),
ale vzhledem např. k regionálním podmínkám nebude vždy při výběru firmy
k zasídlení zohledňovat toto kritérium
0 – neplní, kritéria nastavena nejsou

K3.
Technické ukazatele
(max. 21 bodů)
K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti místa
realizace projektu pro stejnou cílovou skupinu (regionem či spádovou oblastí se
rozumí okres)20?
(0 – 5 b)
5 – ne
2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina)
0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)
K3.2. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch.
(0 – 3 b)
3
3 – méně nebo rovno nákladům na 1m dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
0 – více než náklady na 1m3 dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
K3.3. Projektovaná kapacita nových pracovních míst ve vztahu ke kancelářským21
plochám (při podmínce 1 pracovní místo odpovídá 12m2).
(0 – 3 b)
2
3 – méně nebo rovno 12m
0 – více než 12 m2
K3.4. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti,
které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá
při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie
(0 – 10 b)
10 – ano, obojí
5 – ano, využívá jen objekty, které neplní původní funkci nebo jen obnovitelné
zdroje energie
0 – ne

20

Pokud externí hodnotitel zvolí variantu „ano“, popíše dané projekty ve svém komentáři.
Kancelářská plocha se zde rozumí plocha v objektu, jež je určená k zasídlení firem a zázemí provozovatele PI
(kancelářská plocha).
21
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(max. 10 bodů)
K4.
Přínos pro region
K4.1. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem
inkubátoru a prostřednictvím firem zasídlených v inkubátoru
(0 – 6 b)
6 - > 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
1 - ≤ 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
0 - < 10 vytvořených přepočtených pracovních míst
K4.2. Místo realizace projektu je v regionu se soustředěnou podporou státu na období let
2007-2013 nebo v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti (viz Příloha č. 2 této
metodiky)
(0 – 4 b)
4 - Ano
0 - Ne
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3.

Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií.
a) Musí být splněno – princip ANO/NE
•
Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce22 s těmito subjekty.
•
Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
•
Připravená projektová dokumentace v požadované formě.
•
Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
•
Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
b) Bodová kritéria

K0.

Historie

(max. 18 bodů)

K0.1. Podobné projekty realizované účastníky23 projektu
5 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné

(0 – 5b)

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 5 b)
5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI24 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VpK25 sledujícím podobné cíle.
2 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
2 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VpK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
K0.3. Počet realizovaných projektů vedoucích k ochraně duševního vlastnictví26
(0 – 4 b)
4 – jeden a více projektů
0 – žádný projekt

22

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spolupráce podepsaném statutárním zástupcem daného subjektu.
23
Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
24
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
25
VpK – Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
26
Získání patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek. Prokázáno dle výčtu projektů,
řešitele a kontaktů.
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K0.4. Počet inovačních projektů27
4 – jeden a více projektů
0 – žádný projekt

(0 – 4 b)

K1. Vazba na výzkumný subjekt28
(max. 30 bodů)
K1.1. Plánovaná spolupráce (doložená v projektu) s výzkumnými ústavy nebo vysokými
školami (na kterých mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně zaměřené
firmy).
(1 – 10 b)
10 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy dané
spolupráce
5 – spolupráce je specifikována
1 – spolupráce je obecně nastavena
K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu
výzkumného subjektu za poslední dva roky (uvést název projektu, řešitel
a kontakt na uživatele výstupu).
(1 – 10 b)
10 bodů - ≥ 10 projektů
5-≥5
1-<5
K1.3. Výčet účastí výzkumného subjektu v mezinárodních sítích a programech
spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, koordinačních a podpůrných
aktivitách výzkumu a vývoje apod. (přesně uveden ověřitelný kontakt na leadera
projektu, vlastní funkční www stránky projektu).
(1 – 5 b)
5->4
2-≤4
1-≤2
K1.4. Počet realizovaných „komerčních“29 projektů výzkumného subjektu ve spolupráci
s žadatelem (angažování vědeckých pracovníků, spin-off firmy apod.). (1 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil vznik spin – off firmy
1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky spin-off
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky
K2.
Plnění či plán funkce centra pro transfer technologií
K2.1. Technologický transfer v ČR30
5 – ano
0 – ne
27

(max. 45 bodů)
(0 – 5 b)

Inovačním projektem se rozumí projekty uplatňující nová, originální řešení (inovace produktu, procesu,
organizační, marketingová inovace). Prokázáno dle výčtu projektů, řešitele a kontaktu.
28
Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V).
29
Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti, atd.
30
Žadatel již realizuje/plánuje realizovat transfer technologií na území ČR. V záměru projektu je řádně popsán
popis dané problematiky, kvality a zajištění transferu technologií.
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K2.2. Mezinárodní technologický transfer31
5 – ano
0 - ne
K2.3. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji32
5 – ano
0 – ne
K2.4. Odborné poradenství při realizaci technologického transferu
5 – ano
0 – ne
K2.5. Zajišťování technologického auditu33
3 – ano
0 - ne
K2.6. Pořádání kooperačních burz34
4 – ano
0 – ne
K2.7. Pořádání technologických burz35
4 – ano
0 – ne
K2.8. Poskytování technology watch36
5 – ano
0 – ne
K2.9. Vedení databáze partnerů pro technologický vývoj
2 – ano
0 – ne
K2.10. Účast na výstavách, konferencích a seminářích 37
2 – ano
0 – ne
K2.11. Zajišťování zdrojů financování pro rozvoj firem38
5 – ano
0 – ne

31

(0 – 5 b)

(0 – 5 b)

(0 – 5 b)

(0 – 3 b)

(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

(0 – 5 b)

(0 – 2 b)

(0 – 2 b)

(0 - 5 b)

Prokázání mezinárodního technologického transferu, zahraničních partnerských subjektů, sítí apod.
Např. zapojení v programech a sítích.
33
Technologický audit – cílem je zjistit a porovnat technologickou úroveň firmy a posoudit schopnost firmy
implementovat nové technologie.
34
Kooperační burza – je to setkání zástupců firem a výzkumných a vývojových pracovišť s cílem navázat
spolupráci na komerčním vývoji technologií.
35
Technologická burza – umožňuje setkání podniků z různých zemí s cílem navázat vzájemně prospěšnou
spolupráci při společném vývoji, výrobě a podnikání (joint ventures).
36
Technology watch – centrum zajišťuje zájemcům z řad výzkumných organizací a inovačních podniků
pravidelné dodávání souhrnných informací o novinkách ve vybraném technologickém oboru (např. o
možnostech zapojení do mezinárodních výzkumných projektů rámcových programů EU, pořádaných
konferencích a výstavách a technologických novinkách).
37
Plán účasti na oborově zaměřených konferencích apod. Identifikace potřeb a výstupů.
38
Zajištění finančních prostředků např. z fondů rizikového kapitálu, Business Angels.
32
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(max. 7 bodů)
K3.
Technické ukazatele
3
K3.1. Investiční náklady projektu na 1m nově stavěných pronajímatelných ploch.
(0 – 3 b)
3
3 – méně nebo rovno nákladům na 1m dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
0 – více než náklady na 1m3 dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
K3.2. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti,
které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá
(0 – 4 b)
při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie.
4 – ano, obojí
2 – ano, využívá jen objekty, které neplní původní funkci nebo jen obnovitelné
zdroje energie
0 – ne
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4.

Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského
inkubátoru nebo centra pro transfer technologií
a) Musí být splněno – princip ANO/NE
• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce39 s těmito subjekty.
• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
• Projekt má prokázanou vazbu na podpořený projekt v rámci programu Prosperita
(OPPP).
b) Bodová kritéria

K0.

Historie (připravenost žadatele, projektu)

(max. 23 bodů)

K0.1. Projekt již prokazatelně zajišťuje funkce v aktivitách
(3 – 9 b)
9 – vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru (PI) a centra
pro transfer technologií (CTT)
6 – VTP + PI nebo VTP + CTT nebo PI + CTT
3 – VTP nebo PI nebo CTT
Komentář: V Záměru projektu jsou popsány realizované výstupy jednotlivých aktivit.
K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VPK)
(0 – 6 b)
6 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI40 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VPK41 sledujícím podobné cíle
3 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
3 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VPK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
Komentář:
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. VPK - Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
39

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spolupráce podepsaném statutárním zástupcem daného subjektu.
40
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo mládeže a
tělovýchovy.
41
VpK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo mládeže a
tělovýchovy.
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K0.3. Reálná obsazenost projektu (vztaženo k pronajímatelné ploše projektu) (0 – 8 b)
8 – pronajímatelné prostory projektu jsou již reálně obsazeny minimálně z 50 %
6 – pronajímatelné prostory projektu jsou již reálně obsazeny minimálně z 30 %
3 – žadatel má alespoň uzavřeny nájemní smlouvy budoucí na prostory projektu
minimálně na 20 %
0 – žádná z možností
Komentář:
Pronajímatelnou plochou se rozumí plochy, které mohou využívat klienti projektu. Především
se jedná o kancelářské prostory k pronájmu, laboratoře, prototypové dílny apod. V záměru
projektu musí být nejen vypočítán procentuální podíl, ale uveden i výčet firem s termínem
vzniku nájemního vztahu.
K1.
Vazba na výzkumný subjekt42
(max. 18 bodů)
K1.1. Doložená spolupráce s výzkumnými ústavy nebo vysokými školami (na kterých
mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně zaměřené firmy).
(1 – 8 b)
8 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy dané
spolupráce v rámci projektu podpořeného z programu Prosperita (OPPP)
4 – spolupráce je pro projekt pouze obecně specifikována a jsou doloženy výstupy
spolupráce mimo projekt podpořený v rámci v rámci programu Prosperita
(OPPP)
0 – nejsou doloženy žádné výstupy vzájemné spolupráce
K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu
výzkumného subjektu za poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel
a kontakt na uživatele výstupu v záměru projektu).
(1 – 5 b)
5-≥5
1-<5
K1.3. Počet realizovaných „komerčních“ projektů výzkumného subjektu. (0 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně
jednoho komerčního projektu
2 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky
Komentář:
Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej
licence, uvedení výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spinoff firmy, angažování vědeckých pracovníků, apod.

42

Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V).
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K2.
Nastavení provozu a funkce projektu
(max. 33 bodů)
K2.1. Nastavení provozní části projektu. Projekt je uskutečnitelný s ohledem na zajištění
kvalifikovaných lidských zdrojů
(0 – 8 b)
8 – v rámci projektu jsou přesně nadefinovány provozní podmínky, personální
obsazenost
4 – v rámci projektu je obecně vyspecifikováno zajištění provozu projektu
0 – v rámci projektu nejsou blíže uvedeny provozní podmínky
Komentář:
Externí hodnotitel vyhodnotí, jestli jsou v záměru projektu jasně nastaveny podmínky
provozu projektu, tzn. vyjasnění a přesné vydefinování pozic uvnitř projektu s uvedením
jména a popisu dané pozice, při zajištění některých pozic externě je definován vztah
s partnerem apod.
K2.2. Projekt poskytuje poradenské služby klientům projektu
(0 – 8 b)
8 – ano, jedná se o všeobecné základní poradenství i o poradenství oborově
specifické, je doloženo personální zajištění či napojení na partnera
4 – ano, jedná se pouze o všeobecné základní poradenství
0 – žadatel nemá vydefinované poradenské služby
Komentář:
Všeobecným základním poradenstvím se rozumí (poradenství v oblasti: založení společnosti,
ekonomika, účetnictví, marketing a propagace apod.). Oborově specifickým poradenstvím se
rozumí poradenství nad rámec základního poradenství, tzn. poradenství specifické pro
výzkum, vývoj daného záměru klienta projektu, transfer technologií apod.
K2.3. Plní inovační funkci
(0 – 6 b)
6 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle
inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce a
kritéria jsou vyspecifikována v záměru projektu
3 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria, ale vzhledem např. k regionálním
podmínkám nebude vždy při výběru firmy k zasídlení zohledňovat toto kritérium
0 – neplní, kritéria nastavena nejsou
Komentář:
Kritéria jsou vyspecifikována v záměru projektu.
K2.4. Marketing a propagace projektu
(0 – 7 b)
7 – již reálně probíhá, jsou popsány výstupy a přínosy pro projekt
4 – žadatel plánuje marketing a propagaci projektu a vše je řádně popsáno
v záměru projektu
0 – není uvedeno
Komentář:
Marketing a propagace zejména znamená – nastaven marketingový plán projektu,
aktualizované webové stránky, propagační letáky, inzerce v tisku, propagace projektu
na seminářích, workshopech, mezi studenty VŠ apod.
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K2.5. Má zajištěnou mezinárodní spolupráci
(0 – 4 b)
4 – ano, mezinárodní spolupráce je zajištěna alespoň ve střednědobém horizontu
0 – ne, spolupráce není zajištěna
Komentář:
Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce.
K3.
Technické ukazatele
(max. 15 bodů)
K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti místa
realizace projektu pro stejnou cílovou skupinu?
(0 – 5 b)
5 – ne
2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina)
0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)
Komentář:
Regionem či spádovou oblastí se rozumí okres. Pokud externí hodnotitel zvolí variantu „ano“,
popíše dané projekty ve svém komentáři.
K3.2. Poměr pronajímatelné plochy sloužící klientům projektu k celkové ploše projektu
(0 – 6 b)
6 – pronajímatelná plocha sloužící klientům tvoří minimálně 70% z celkové
plochy projektu
3 – pronajímatelná plocha sloužící klientům tvoří minimálně 50 % z celkové
plochy projektu
0 - pronajímatelná plocha sloužící klientům tvoří méně než 50 % z celkové plochy
projektu
Komentář:
Pronajímatelnou plochou se rozumí plochy, které mohou využívat klienti projektu. Především
se jedná o kancelářské prostory k pronájmu, laboratoře, prototypové dílny apod.
K3.3. Přiměřenost navrhovaných nákladů projektu
(0 – 4 b)
4 – navrhované způsobilé výdaje jsou efektivně alokovány v rozpočtových
položkách a odpovídají potřebám projektu
0 – navrhované způsobilé výdaje neodpovídají v plné výši potřebám projektu
Komentář:
Navrhované náklady v jednotlivých položkách a sumárně odpovídají rozsahu akce. V případě,
že má externí hodnotitel oprávněné pochybnosti o potřebnosti daného nákladu pro realizaci
projektu, uvede tuto skutečnost ve svém komentáři.
K4.
Přínos pro region
(max. 11 bodů)
K4.1. V rámci projektu jsou nabízeny prostory pro zasídlení podniků
(0 – 7 b)
7 - pro zasídlení více než 10 podniků
3 - pro zasídlení 5 – 10 podniků
0 - pro zasídlení méně než 5 podniků
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K4.2. Místo realizace projektu je v regionu se soustředěnou podporou státu na období let
2007-2013 nebo v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti (viz Příloha č. 2 této
metodiky)
(0 – 4 b)
4 - Ano
0 - Ne
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PŘÍLOHA Č 1. – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ŽADATELE
Hodnotitel při posouzení projektu vychází kromě níže uvedeného Formuláře odborného
posudku i z textu programu PROSPERITA – Výzvy a z Výběrových kritérií. Všechny
materiály jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
(www.mpo.cz) a Agentury CzechInvest (www.czechinvest.org).
Výstupem odborného posouzení projektu bude elektronicky vyplněný formulář. Hodnoty pro
vyplnění základních kritérií v Části A (K1, K2, K3) budou vloženy do seznamu dokumentů
projektu v aplikaci eAccount. Stěžejní částí formuláře je textové pole závěrečného hodnocení
(Část B), kde by mělo být obsaženo hodnocení externího hodnotitele. Principy pro vyplnění
formuláře jsou následující:
- Výroky uvedené hodnotitelem v tomto formuláři musí být řádně rozvedené
a odůvodněné.
- Hodnotitel by měl uvést i skutečnosti, které nejsou přímo vyžadované navrženou
strukturou posudku, jsou-li relevantní pro hodnocení projektu.
ČÁST A:
Ekonomické hodnocení žadatele je kritérium typu ANO/NE. Body získané v rámci tohoto
hodnocení se žadateli nesčítají s body získanými v bodovaných kritériích, tj. nezohledňují se
v rámci bodových kritérií hodnocení projektu, jejichž maximálně možný zisk je 100 bodů.
Podmínkou pro žadatele je získání minimálně 10 bodů (z max. 30 bodů) a současně musí
platit, že žadatel nezíská Ratingovou známku nižší než C+, a rovněž v rámci hodnocení vazeb
na další ekonomicky spjaté subjekty projekt nezíská 0 bodů, tj. označení nevyhovující, jinak
bude z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
K1.

Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating)

( max. 15 bodů)

Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání žádosti na základě
jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená období, dle daňového přiznání)
a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, aby odrážel finanční a nefinanční situaci
žadatele ve sledovaném období.

Ratingová známka

Body pro vstupní kritéria

A
B+
B
BC+
C, C-

15
12
9
6
3
0
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K2.

Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky spjaté subjekty

( max. 6 bodů)

Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, dcery a další
subjekty) a jejich vazby na problémové subjekty ve skupině (negativní informace typu
konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů.

Ekonomicky spjaté skupiny

Body pro vstupní kritéria

Vyhovuje
Vyhovuje s výhradami
Nevyhovuje
K3.

6
3
0

Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu

(max. 9 body)

Finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt a na jeho
realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití vlastních zdrojů (včetně úvěrů)
pro financování projektu. Hodnotí, zda náklady na předložený projekt jsou na reálných
základech.
V souladu s výzvou programu PROSPERITA je přijatelný projekt investičního
i neinvestičního (provozního) charakteru (u neinvestičních projektů se především
jedná o projekty v rámci aktivity – sítě business angels, provoz stávajícího
VTP/PI/CTT). Odborný posudek finanční realizovatelnosti se bude týkat projektu jako
celku.

FRP

Body pro vstupní kritéria

Doporučeno
Doporučeno s výhradami
Nedoporučeno

9
4
0

ČÁST B:
Základními informačními zdroji k hodnocení jsou informace z Plné žádosti, zejména Záměr
projektu včetně relevantních příloh, formulář FRP a hodnotící zprávy vložené projektovým
manažerem do seznamu dokumentů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo nutnosti
upřesnění uvedených skutečností může hodnotitel vznést prostřednictvím projektového
manažera dotaz na žadatele.
Hodnocení ekonomické a finanční realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt
a na jeho realizovatelnost, a to jak z hlediska reálnosti využití finančních zdrojů (vlastních
i cizích) pro financování projektu, tak i z hlediska uplatnitelnosti řešení na trhu. Hodnotí se,
zda náklady na předložený projekt a tržby z projektu jsou na reálných základech (tvorba
provozního CF).
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Veškeré skutečnosti projektu by měly být hodnoceny z pohledu správného časového
rozložení, reálnosti a transparentnosti.
Hodnotitel by při vypracování odborného ekonomického posudku projektu měl vycházet
z následujících bodů:
1. externí prostředí žadatele
- identifikace cílového trhu a jeho vývoj
- odvození cenové politiky žadatele
- konkurence
- makroekonomické ukazatele
2. interní prostředí žadatele
- hodnocení žadatele
- příjmy z realizace projektu (finanční/nefinanční)
- provozní náklady související s realizací projektu
- investiční náklady
- volba ekonomické doby životnosti projektu
3. peněžní toky
- provozní cash flow
- investiční cash flow
- finanční cash flow
4. zdroje financování projektu
- zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze
5. celková finanční realizovatelnost, efektivita a udržitelnost projektu
- řízení rizik
V závěru hodnotitel uvede silné a slabé stránky projektu a projekt doporučí/ nedoporučí ke
schválení, resp. jej doporučí s výhradami.
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PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM REGIONŮ SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU,
S VYŠŠÍ MÍROU NEZAMĚSTNANOSTI
Projekty, které získají bodové ohodnocení v rámci výběrového kritéria K 4.2, musejí mít
místo realizace projektu v níže zmíněných regionech:
1) se soustředěnou podporou státu na období let 2010 – 2013 (dle Usnesení vlády ČR
č. 141/2010)
a) strukturálně postižené regiony – okresy:
1. Most
2. Chomutov
3. Teplice
4. Ústí nad Labem
5. Karviná
6. Nový Jičín
7. Sokolov
b) hospodářsky slabé regiony – okresy:
1. Tachov
2. Hodonín
3. Třebíč
4. Bruntál
5. Děčín
6. Jeseník
7. Přerov
8. Šumperk
9. Znojmo
10. Blansko
11. Území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá
c) regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností
okresy
1. Česká Lípa
2. Jablonec nad Nisou
3. Louny
4. Svitavy
5. Ostrava-město
6. Kroměříž
7. Vsetín
obce s rozšířenou působností
1. Ostrov
2. Frýdlant
3. Světlá nad Sázavou
4. Králíky
5. Šternberk
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6. Uničov
7. Valašské Klobouky
8. Vítkov
2) okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou
pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností.
Karlovy Vary
Česká Lípa
Vsetín
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Příloha č. 5 - Metodika výběrových kritérií programu
PROSPERITA – Výzva II – pokračování, část II.
Každý projekt je hodnocen z pohledu věcného naplnění každé podporované aktivity43 zvlášť.
Současně je ekonomicky hodnocen žadatel bez rozdílu zaměření projektu na jednu či více
podporovaných aktivit. K tomu slouží dva typy kritérií:
c) Musí být splněno – kritéria typu ANO/NE – pokud nejsou všechna kritéria splněna,
projekt nepostupuje dále.44 To se vztahuje i na Ekonomické hodnocení žadatele,45 kdy
je třeba, aby žadatel obdržel alespoň minimální počet bodů. Tyto body se již
nezohledňují přičtením k bodům získaných dle kritérií ad b).
d) Bodová kritéria - pro hodnocení každé podporované aktivity projektu je maximální
počet bodů 100, přičemž každá aktivita z projektu musí obdržet minimálně 55 bodů,
aby mohla být doporučena ke schválení.
Pokud je projekt realizován v souladu s příslušným Integrovaným plánem rozvoje města dle
usnesení vlády č. 883/2007, navyšuje se bodový zisk za každou podporovanou aktivitu
o bonifikaci 10% všech bodů získaných dle následujících bodovaných kritérií dle
podporovaných aktivit.
V případě, že je projekt založen na rekonstrukci nebo rozšíření prostor již existujícího
VTP/PI/CTT, má rovněž nárok na bonifikaci v rámci výběrových kritérií ve výši 10%.
Jestliže projekt posiluje synergie s oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.1 Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (předkládaný projekt navazuje na výstupy projektů OP VaVpI),
získává v souladu s Dohodou o synergiích rovněž bodové zvýhodnění (viz bodová kritéria
K 0.2)
Zaokrouhlení se provádí matematicky46 na jednotky.

43

Podporovanou aktivitou se rozumí Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků nebo Zakládání a rozvoj
podnikatelských inkubátorů nebo Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií nebo Zakládání a rozvoj sítí
Business Angels, Provoz stávajícího VTP nebo PI nebo CTT. Projekt může být zaměřen na jednu nebo více
podporovaných aktivit.
44
Pokud projekt obsahuje více podporovaných aktivit a alespoň jedna z nich vyhoví tomuto kritériu, může být
projekt v této části doporučen k podpoře.
45
Viz příloha č.1 Ekonomické hodnocení žadatele.
46
Od číslice 5 včetně nahoru. Např. 10 % z 64 bodů je 6.4 bodu, což bude zaokrouhleno na 6, a celkově bude
podporovaná aktivita hodnocena 70 body.
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1.

Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků.
c) Musí být splněno – princip ANO/NE
•
Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce47 s těmito subjekty.
•
Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
•
Připravená projektová dokumentace v požadované formě.
•
Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
•
Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
d) Bodová kritéria
K0.
Historie
K0.1. Podobné projekty realizované účastníky48 projektu
5 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné

(max. 15 bodů)
(0 – 5b)

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 10 b)
10 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI49 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VPK50 sledujícím podobné cíle
5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
5 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VPK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
K1.
Vazba na výzkumný subjekt51
(max. 20 bodů)
K1.1. Plánovaná spolupráce (doložená v projektu) s výzkumnými ústavy nebo vysokými
školami (na kterých mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně
zaměřené firmy.
(1 – 10 b)
10 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy dané
spolupráce
5 – spolupráce je specifikována
1 – spolupráce je obecně nastavena
47

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spoluprací podepsané statutárním zástupcem daného subjektu.
48
Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
49
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
50
VPK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
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K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu
výzkumného subjektu za poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel
a kontakt na uživatele výstupu).
(1 – 5 b)
5-≥5
1-<5
K1.3. Počet realizovaných „komerčních“52 projektů výzkumného subjektu. (1 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně
jednoho komerčního projektu
1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky

K2.
Funkce VTP
(max. 34 bodů)
K2.1. Projekt již zajišťuje inkubační funkci nebo plánuje další projekt inkubátoru, který
je řádně popsán v projektovém záměru
(0 –12 b)
12 – ano
0 – ne
K2.2. Projekt již zajišťuje funkci nebo plánuje další projekt pro transfer technologií,
který je řádně popsán v projektovém záměru
(0 – 5 b)
5 – ano
0 – ne
K2.3. Plní funkci školící a vzdělávací
(0 – 4 b)
4 – ano, žadatel (i prostřednictvím partnera) realizuje vlastní vzdělávací projekty,
disponuje nebo plánuje vytvoření vzdělávacího zázemí a pořizuje školící pomůcky
(má akreditované či certifikované kurzy a potřebnou praxi)
0 – neplní
K2.4. Plní inovační funkci
(0 – 8 b)
8 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle
inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce a jsou
vyspecifikována v záměru projektu
4 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria (vyspecifikována v záměru projektu),
ale vzhledem např. k regionálním podmínkám nebude vždy při výběru firmy
k zasídlení zohledňovat toto kritérium
0 – neplní, kritéria nastavena nejsou

52

Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spin-off firmy, angažování vědeckých
pracovníků, apod.
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K2.5. Má zajištěnu mezinárodní spolupráci53
(0 – 5 b)
5 – ano, mezinárodní spolupráce je zajištěna alespoň ve střednědobém horizontu,
jsou prokázány zahraniční partneři a rozsah spolupráce
0 – ne, spolupráce není zajištěna
K3.
Technické ukazatele
(max. 21 bodů)
K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti místa
realizace projektu pro stejnou cílovou skupinu (regionem či spádovou oblastí se
rozumí okres)54?
(0 – 5 b)
5 – ne
2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina)
0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)
K3.2. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch.
(0 – 3 b)
3
3 – méně nebo rovno nákladům na 1m dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
0 – více než náklady na 1m3 dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
K3.3. Projektovaná kapacita nových pracovních míst ve vztahu ke kancelářským (určena
k zasídlení firem i zázemí provozovatele) plochám (při podmínce 1 pracovní
místo odpovídá 12m2).
(0 – 3 b)
2
3 – méně nebo rovno 12m
0 – více než 12 m2
K3.4. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti,
které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá
při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie
(0 – 10 b)
10 – ano, obojí
5 – projekt využívá objekty, které neplní původní funkci
5 – projekt využívá obnovitelné zdroje energie
0 – ne
K4.
Přínos pro region
(max. 10 bodů)
K4.1. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem
VTP a prostřednictvím firem zasídlených ve VTP
(0 – 6 b)
6 - > 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
1 - ≤ 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
0 - ≤ 10 vytvořených přepočtených pracovních míst
53

Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce

54

Pokud externí hodnotitel zvolí variantu „ano“, popíše dané projekty ve svém komentáři.

27/48

K4.2. Místo realizace projektu je v regionu se soustředěnou podporou státu na období let
2007-2013 nebo v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti (viz Příloha č. 2 této
metodiky)
(0 – 4 b)
4 - Ano
0 - Ne
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2.

Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů
c) Musí být splněno – princip ANO/NE
• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce55 s těmito subjekty.
• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
• Připravená projektová dokumentace v požadované formě.
• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
d) Bodová kritéria
K0.
Historie
K0.1. Podobné projekty realizované účastníky56 projektu
7 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné

(max. 15 bodů)
(0 – 7b)

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 8b)
8 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI57 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VpK58 sledujícím obdobné cíle
4 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
4 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VpK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
(max. 20 bodů)
K1.
Vazba na výzkumný subjekt59
K1.1. Plánovaná spolupráce (doložená v projektu) s výzkumnými ústavy nebo vysokými
školami (na kterých mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně
zaměřené firmy).
10 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy
spolupráce
5 – spolupráce je specifikována
1 – spolupráce je obecně nastavena

55

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spoluprací podepsané statutárním zástupcem daného subjektu.
56
Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
57
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
58
VpK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
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K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu za
poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel a kontakt na uživatele výstupu).
(1 – 5 b)
5– ≥5
1– <5
K1.3. Počet realizovaných „komerčních“60 projektů výzkumného subjektu. (1 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně
jednoho komerčního projektu
1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky

K2.
Plní či plánuje funkci inkubátoru
K2.1. Nabízí dotované poradenské služby
4 – ano
0 – ne
K2.2. Nabízí dotované technické služby
4 – ano
0 – ne
K2.3. Plní funkci školící a vzdělávací
4 – ano
0 – ne
K2.4. Nabízí poradenství v oblasti financování start-ups
4 – ano
0 – ne

(max. 34 bodů)
(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

K2.5. Plní funkci centra pro transfer technologií a je zajištěna mezinárodní spolupráce61.
(0 – 6 b)
6 – plní funkci centra a má zajištěnou mezinárodní spolupráci
4 – plní jen funkci centra, nebo má zajištěnou mezinárodní spolupráci
2 – plní přes partnera projektu
0 – ne
K2.6. Možnost přesunu firmy po ukončení inkubace do dalších prostor
6 – ano, má vlastní prostory
3 – ano, má zajištěného smluvního partnera
0 – ne

59

(0 –6 b)

Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V).
Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spin-off firmy, angažování vědeckých
pracovníků, apod.
61
Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce.
60
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K2.7. Plní inovační funkci
(0 – 6 b)
6 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle
inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce a jsou
vyspecifikována v záměru projektu
4 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria (vyspecifikovaná v záměru projektu),
ale vzhledem např. k regionálním podmínkám nebude vždy při výběru firmy
k zasídlení zohledňovat toto kritérium
0 – neplní, kritéria nastavena nejsou

K3.
Technické ukazatele
(max. 21 bodů)
K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti místa
realizace projektu pro stejnou cílovou skupinu (regionem či spádovou oblastí se
rozumí okres)62?
(0 – 5 b)
5 – ne
2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina)
0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)
K3.2. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch.
(0 – 3 b)
3
3 – méně nebo rovno nákladům na 1m dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
0 – více než náklady na 1m3 dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
K3.3. Projektovaná kapacita nových pracovních míst ve vztahu ke kancelářským63
plochám (při podmínce 1 pracovní místo odpovídá 12m2).
(0 – 3 b)
2
3 – méně nebo rovno 12m
0 – více než 12 m2
K3.4. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti,
které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá
při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie
(0 – 10 b)
10 – ano, obojí
5 – ano, využívá jen objekty, které neplní původní funkci nebo jen obnovitelné
zdroje energie
0 – ne

62

Pokud externí hodnotitel zvolí variantu „ano“, popíše dané projekty ve svém komentáři.
Kancelářská plocha se zde rozumí plocha v objektu, jež je určená k zasídlení firem a zázemí provozovatele PI
(kancelářská plocha).
63
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K4.
Přínos pro region
(max. 10 bodů)
K4.1. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem
inkubátoru a prostřednictvím firem zasídlených v inkubátoru
(0 – 6 b)
6 - > 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
1 - ≤ 30 vytvořených přepočtených pracovních míst
0 - < 10 vytvořených přepočtených pracovních míst
K4.2. Místo realizace projektu je v regionu se soustředěnou podporou státu na období let
2007-2013 nebo v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti (viz Příloha č. 2 této
metodiky)
(0 – 4 b)
4 - Ano
0 - Ne

32/48

3.

Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií.
c) Musí být splněno – princip ANO/NE
•
Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce64 s těmito subjekty.
•
Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
•
Připravená projektová dokumentace v požadované formě.
•
Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
•
Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí
d) Bodová kritéria

K0.
Historie
K0.1. Podobné projekty realizované účastníky65 projektu
5 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné

(max. 18 bodů)
(0 – 5b)

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 5 b)
5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI66 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VpK67 sledujícím podobné cíle.
2 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
2 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VpK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
K0.3. Počet realizovaných projektů vedoucích k ochraně duševního vlastnictví68
(0 – 4 b)
4 – jeden a více projektů
0 – žádný projekt

64

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spolupráce podepsaném statutárním zástupcem daného subjektu.
65
Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
66
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
67
VpK – Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
68
Získání patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek. Prokázáno dle výčtu projektů,
řešitele a kontaktů.
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K0.4. Počet inovačních projektů69
4 – jeden a více projektů
0 – žádný projekt

(0 – 4 b)

K1. Vazba na výzkumný subjekt70
(max. 30 bodů)
K1.1.
Plánovaná spolupráce (doložená v projektu) s výzkumnými ústavy nebo
vysokými školami (na kterých mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně
zaměřené firmy).
(1 – 10 b)
10 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy dané
spolupráce
5 – spolupráce je specifikována
1 – spolupráce je obecně nastavena
K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu
výzkumného subjektu za poslední dva roky (uvést název projektu, řešitel
a kontakt na uživatele výstupu).
(1 – 10 b)
10 bodů - ≥ 10 projektů
5-≥5
1-<5
K1.3. Výčet účastí výzkumného subjektu v mezinárodních sítích a programech
spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, koordinačních a podpůrných
aktivitách výzkumu a vývoje apod. (přesně uveden ověřitelný kontakt na leadera
projektu, vlastní funkční www stránky projektu).
(1 – 5 b)
5->4
2-≤4
1-≤2
K1.4. Počet realizovaných „komerčních“71 projektů výzkumného subjektu ve spolupráci
s žadatelem (angažování vědeckých pracovníků, spin-off firmy apod.). (1 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil vznik spin – off firmy
1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky spin-off
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky
K2.
Plnění či plán funkce centra pro transfer technologií
K2.1. Technologický transfer v ČR72
5 – ano
0 – ne
69

(max. 45 bodů)
(0 – 5 b)

Inovačním projektem se rozumí projekty uplatňující nová, originální řešení (inovace produktu, procesu,
organizační, marketingová inovace). Prokázáno dle výčtu projektů, řešitele a kontaktu.
70
Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V).
71
Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti, atd.
72
Žadatel již realizuje/plánuje realizovat transfer technologií na území ČR. V záměru projektu je řádně popsán
popis dané problematiky, kvality a zajištění transferu technologií.
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K2.2. Mezinárodní technologický transfer73
5 – ano
0 - ne
K2.3. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji74
5 – ano
0 – ne
K2.4. Odborné poradenství při realizaci technologického transferu
5 – ano
0 – ne
K2.5. Zajišťování technologického auditu75
3 – ano
0 - ne
K2.6. Pořádání kooperačních burz76
4 – ano
0 – ne
K2.7. Pořádání technologických burz77
4 – ano
0 – ne
K2.8. Poskytování technology watch78
5 – ano
0 – ne
K2.9. Vedení databáze partnerů pro technologický vývoj
2 – ano
0 – ne
K2.10. Účast na výstavách, konferencích a seminářích 79
2 – ano
0 – ne
K2.11. Zajišťování zdrojů financování pro rozvoj firem80
5 – ano
0 – ne

73

(0 – 5 b)

(0 – 5 b)

(0 – 5 b)

(0 – 3 b)

(0 – 4 b)

(0 – 4 b)

(0 – 5 b)

(0 – 2 b)

(0 – 2 b)

(0 - 5 b)

Prokázání mezinárodního technologického transferu, zahraničních partnerských subjektů, sítí apod.
Např. zapojení v programech a sítích.
75
Technologický audit – cílem je zjistit a porovnat technologickou úroveň firmy a posoudit schopnost firmy
implementovat nové technologie.
76
Kooperační burza – je to setkání zástupců firem a výzkumných a vývojových pracovišť s cílem navázat
spolupráci na komerčním vývoji technologií.
77
Technologická burza – umožňuje setkání podniků z různých zemí s cílem navázat vzájemně prospěšnou
spolupráci při společném vývoji, výrobě a podnikání (joint ventures).
78
Technology watch – centrum zajišťuje zájemcům z řad výzkumných organizací a inovačních podniků
pravidelné dodávání souhrnných informací o novinkách ve vybraném technologickém oboru (např. o
možnostech zapojení do mezinárodních výzkumných projektů rámcových programů EU, pořádaných
konferencích a výstavách a technologických novinkách).
79
Plán účasti na oborově zaměřených konferencích apod. Identifikace potřeb a výstupů.
80
Zajištění finančních prostředků např. z fondů rizikového kapitálu, Business Angels.
74
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K3.
Technické ukazatele
(max. 7 bodů)
3
K3.1. Investiční náklady projektu na 1m nově stavěných pronajímatelných ploch.
(0 – 3 b)
3
3 – méně nebo rovno nákladům na 1m dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
0 – více než náklady na 1m3 dle cenového ukazatele ve stavebnictví
(www.stavebnistandardy.cz)
K3.2. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti,
které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá
(0 – 4 b)
při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie.
4 – ano, obojí
2 – ano, využívá jen objekty, které neplní původní funkci nebo jen obnovitelné
zdroje energie
0 – ne
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4.

Zakládání a rozvoj sítí Business Angels

a) Musí být splněno – princip ANO/NE
•
Prokázána odborná způsobilost
•
Vazba na infrastrukturu generující, podporující apod. podnikatelské subjekty
•
Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem
•
Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost
•
Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
b) Bodová kritéria
K0.
Historie
(max. 20 bodů)
81
K0.1. Podobné projekty realizované účastníky projektu
(0 – 9 b)
9 – úspěšně realizované projekty
0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné
K0.2. Je projekt součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VpK)
(0 – 5 b)
5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI82 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VpK83 sledujícím podobné cíle
2 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
2 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VpK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
K0.3. Počet realizovaných projektů vedoucích k zajištění finančních prostředků, tj.
projektů realizovanými s investory a firmami v rané fázi vzniku (např. spin-off, start-up)
(0 – 4 b)
4 – jeden a více projektů
0 – žádný projekt
K0.3.1. Z toho inovačních projektů84
2 – jeden a více projektů
0 – žádný projekt

(0 – 2 b)

81

Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na
základě písemně projevené vůle. Podobnými projekty se rozumí projekty zaměřené na podporu inovačního
podnikání.
82
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
83
VpK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
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K1.
Rozsah vytvářené sítě poboček v krajích (NUTS3)
(max. 30 bodů)
K1.1. Plánovaná síť poboček pro poskytování s projektem souvisejících služeb85.
(1 – 30 b)
30 – síť poboček ve více než 8 krajích
20 – síť poboček ve více než 4 krajích
10 – síť poboček ve více než 2 krajích
0 – síť poboček v méně než 2 krajích
K2.
Funkce sítí Business Angels
(max. 50 bodů)
86
K2.1. Odborný tým žadatele splňuje odborné předpoklady
(0 –20 b)
20 – kvalifikace členů týmu v technické a ekonomické oblasti
6 – jen technická nebo ekonomická odbornost členů týmu
0 – ne
K2.2. Plnění rozsahu funkcí sítí Business Angels87
8 – ano
3 – některé
0 – ne

(0 – 8 b)

K2.3. Vede nebo plánuje vedení databázi Business Angels a potencionálních projektů
(0 – 8 b)
8 – ano, žadatel disponuje vlastní databází
5 – ano, žadatel pouze prostřednictvím partnera88 disponuje databází
0 – neplní
K2.4. Účast na výstavách, konferencích a seminářích 89
4 – ano
0 – ne

(0 – 4 b)

K2.5. Zajišťování zdrojů financování pro rozvoj firem90
10 – ano
3 – jen poradenství
0 – ne

(0 – 10 b)

84

Inovačním projektem se rozumí projekty uplatňující nová, originální řešení (inovace produktu, procesu,
organizační, marketingová inovace). Prokázáno dle výčtu projektů, řešitele a kontaktu.
85
Pobočka musí být uvedena v projektu jako místo realizace projektu a fungovat jako provozovna žadatele.
86
Dle přiložených profesních životopisů zaměstnanců nebo partnerů
87
Především se jedná o vedení databází, zajišťování finančních zdrojů, vzdělávání o alternativních možnostech
financování projektů, poradenství podnikatelům, organizace setkání investorů s firmami, mezinárodní spolupráce
apod.
88
Partnerem je buď účastník projektu anebo právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět podnikání je alespoň
specifikován.
89
Plán účasti na oborově zaměřených konferencích apod. Identifikace potřeb a výstupů.
90
Zajištění finančních prostředků např. z fondů rizikového kapitálu, Business Angels.
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5.

Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského
inkubátoru nebo centra pro transfer technologií

a) Musí být splněno – princip ANO/NE
•
Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.)
a prokázána spolupráce91 s těmito subjekty.
•
Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem.
•
Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost.
•
Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí.
•
Projekt má prokázanou vazbu na podpořený projekt v rámci programu
Prosperita (OPPP).
b) Bodová kritéria

(max. 23 bodů)
K0.
Historie (připravenost žadatele, projektu)
K0.1. Projekt již prokazatelně zajišťuje funkce v aktivitách
(3 – 9 b)
9 – vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru (PI) a centra
pro transfer technologií (CTT)
6 – VTP + PI nebo VTP + CTT nebo PI + CTT
3 – VTP nebo PI nebo CTT
Komentář:
V Záměru projektu jsou popsány realizované výstupy jednotlivých aktivit.
K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty
(VaVpI, VPK)
(0 – 6 b)
6 - řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI92 sledujícím podobné cíle a zároveň řešením projektu dochází ke
spolupráci s jiným projektem v rámci VPK93 sledujícím podobné cíle
3 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci
VaVpI sledujícím podobné cíle
3 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VPK
sledujícím podobné cíle
0 – není žádný navazující projekt
Komentář:
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. VPK - Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

91

Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další
spolupráce podepsaném statutárním zástupcem daného subjektu.
92
VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo mládeže a
tělovýchovy.
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K0.3. Reálná obsazenost projektu (vztaženo k pronajímatelné ploše projektu) (0 – 8 b)
8 – pronajímatelné prostory projektu jsou již reálně obsazeny minimálně z 50 %
6 – pronajímatelné prostory projektu jsou již reálně obsazeny minimálně z 30 %
3 – žadatel má alespoň uzavřeny nájemní smlouvy budoucí na prostory projektu
minimálně na 20 %
0 – žádná z možností
Komentář:
Pronajímatelnou plochou se rozumí plochy, které mohou využívat klienti projektu. Především
se jedná o kancelářské prostory k pronájmu, laboratoře, prototypové dílny apod. V záměru
projektu musí být nejen vypočítán procentuální podíl, ale uveden i výčet firem s termínem
vzniku nájemního vztahu.
K1.
Vazba na výzkumný subjekt94
(max. 18 bodů)
K1.1. Doložená spolupráce s výzkumnými ústavy nebo vysokými školami (na kterých
mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně zaměřené firmy).
(1 – 8 b)
8 – spolupráce již úspěšně probíhá a jsou doloženy odpovídající výstupy dané
spolupráce v rámci projektu podpořeného z programu Prosperita (OPPP)
4 – spolupráce je pro projekt pouze obecně specifikována a jsou doloženy výstupy
spolupráce mimo projekt podpořený v rámci v rámci programu Prosperita
(OPPP)
0 – nejsou doloženy žádné výstupy vzájemné spolupráce
K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu
výzkumného subjektu za poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel
a kontakt na uživatele výstupu v záměru projektu).
(1 – 5 b)
5–≥5
1–<5
K1.3. Počet realizovaných „komerčních“ projektů výzkumného subjektu. (0 – 5 b)
5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně
jednoho komerčního projektu
2 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů
0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky
Komentář:
Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej
licence, uvedení výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spinoff firmy, angažování vědeckých pracovníků, apod.

93

VpK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo mládeže a
tělovýchovy.
94
Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V).
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(max. 33 bodů)
K2.
Nastavení provozu a funkce projektu
K2.1. Nastavení provozní části projektu. Projekt je uskutečnitelný s ohledem na zajištění
kvalifikovaných lidských zdrojů
(0 – 8 b)
8 – v rámci projektu jsou přesně nadefinovány provozní podmínky, personální
obsazenost
4 – v rámci projektu je obecně vyspecifikováno zajištění provozu projektu
0 – v rámci projektu nejsou blíže uvedeny provozní podmínky
Komentář:
Externí hodnotitel vyhodnotí, jestli jsou v záměru projektu jasně nastaveny podmínky
provozu projektu, tzn. vyjasnění a přesné vydefinování pozic uvnitř projektu s uvedením
jména a popisu dané pozice, při zajištění některých pozic externě je definován vztah
s partnerem apod.
K2.2. Projekt poskytuje poradenské služby klientům projektu
(0 – 8 b)
8 – ano, jedná se o všeobecné základní poradenství i o poradenství oborově
specifické, je doloženo personální zajištění či napojení na partnera
4 – ano, jedná se pouze o všeobecné základní poradenství
0 – žadatel nemá vydefinované poradenské služby
Komentář:
Všeobecným základním poradenstvím se rozumí (poradenství v oblasti: založení společnosti,
ekonomika, účetnictví, marketing a propagace apod.). Oborově specifickým poradenstvím se
rozumí poradenství nad rámec základního poradenství, tzn. poradenství specifické pro
výzkum, vývoj daného záměru klienta projektu, transfer technologií apod.
K2.3. Plní inovační funkci
(0 – 6 b)
6 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle
inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce a
kritéria jsou vyspecifikována v záměru projektu
3 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria, ale vzhledem např. k regionálním
podmínkám nebude vždy při výběru firmy k zasídlení zohledňovat toto kritérium
0 – neplní, kritéria nastavena nejsou
Komentář:
Kritéria jsou vyspecifikována v záměru projektu.
K2.4. Marketing a propagace projektu
(0 – 7 b)
7 – již reálně probíhá, jsou popsány výstupy a přínosy pro projekt
4 – žadatel plánuje marketing a propagaci projektu a vše je řádně popsáno
v záměru projektu
0 – není uvedeno
Komentář:
Marketing a propagace zejména znamená – nastaven marketingový plán projektu,
aktualizované webové stránky, propagační letáky, inzerce v tisku, propagace projektu
na seminářích, workshopech, mezi studenty VŠ apod.
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K2.5. Má zajištěnou mezinárodní spolupráci
(0 – 4 b)
4 – ano, mezinárodní spolupráce je zajištěna alespoň ve střednědobém horizontu
0 – ne, spolupráce není zajištěna
Komentář:
Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce.
K3.
Technické ukazatele
(max. 15 bodů)
K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti místa
realizace projektu pro stejnou cílovou skupinu?
(0 – 5 b)
5 – ne
2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina)
0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)
Komentář:
Regionem či spádovou oblastí se rozumí okres. Pokud externí hodnotitel zvolí variantu „ano“,
popíše dané projekty ve svém komentáři.
K3.2. Poměr pronajímatelné plochy sloužící klientům projektu k celkové ploše projektu
(0 – 6 b)
6 – pronajímatelná plocha sloužící klientům tvoří minimálně 70% z celkové
plochy projektu
3 – pronajímatelná plocha sloužící klientům tvoří minimálně 50 % z celkové
plochy projektu
0 - pronajímatelná plocha sloužící klientům tvoří méně než 50 % z celkové plochy
projektu
Komentář:
Pronajímatelnou plochou se rozumí plochy, které mohou využívat klienti projektu. Především
se jedná o kancelářské prostory k pronájmu, laboratoře, prototypové dílny apod.
K3.3. Přiměřenost navrhovaných nákladů projektu
(0 – 4 b)
4 – navrhované způsobilé výdaje jsou efektivně alokovány v rozpočtových
položkách a odpovídají potřebám projektu
0 – navrhované způsobilé výdaje neodpovídají v plné výši potřebám projektu
Komentář:
Navrhované náklady v jednotlivých položkách a sumárně odpovídají rozsahu akce. V případě,
že má externí hodnotitel oprávněné pochybnosti o potřebnosti daného nákladu pro realizaci
projektu, uvede tuto skutečnost ve svém komentáři.
K4.
Přínos pro region
(max. 11 bodů)
K4.1. V rámci projektu jsou nabízeny prostory pro zasídlení podniků
(0 – 7 b)
7 - pro zasídlení více než 10 podniků
3 - pro zasídlení 5 – 10 podniků
0 - pro zasídlení méně než 5 podniků
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K4.2. Místo realizace projektu je v regionu se soustředěnou podporou státu na období let
2007-2013 nebo v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti (viz Příloha č. 2 této
metodiky)
(0 – 4 b)
4 - Ano
0 - Ne
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PŘÍLOHA Č 1. – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ŽADATELE
Hodnotitel při posouzení projektu vychází kromě níže uvedeného Formuláře odborného
posudku i z textu programu PROSPERITA – Výzvy a z Výběrových kritérií. Všechny
materiály jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
(www.mpo.cz) a Agentury CzechInvest (www.czechinvest.org).
Výstupem odborného posouzení projektu bude elektronicky vyplněný formulář. Hodnoty pro
vyplnění základních kritérií v Části A (K1, K2, K3) budou vloženy do seznamu dokumentů
projektu v aplikaci eAccount. Stěžejní částí formuláře je textové pole závěrečného hodnocení
(Část B), kde by mělo být obsaženo hodnocení externího hodnotitele. Principy pro vyplnění
formuláře jsou následující:
- Výroky uvedené hodnotitelem v tomto formuláři musí být řádně rozvedené
a odůvodněné.
- Hodnotitel by měl uvést i skutečnosti, které nejsou přímo vyžadované navrženou
strukturou posudku, jsou-li relevantní pro hodnocení projektu.
ČÁST A:
Ekonomické hodnocení žadatele je kritérium typu ANO/NE. Body získané v rámci tohoto
hodnocení se žadateli nesčítají s body získanými v bodovaných kritériích, tj. nezohledňují se
v rámci bodových kritérií hodnocení projektu, jejichž maximálně možný zisk je 100 bodů.
Podmínkou pro žadatele je získání minimálně 10 bodů (z max. 30 bodů) a současně musí
platit, že žadatel nezíská Ratingovou známku nižší než C+, a rovněž v rámci hodnocení vazeb
na ekonomicky spjaté subjekty projekt nezíská 0 bodů, tj. označení nevyhovující, jinak bude
z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.
K1.

Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating)

( max. 15 bodů)

Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání žádosti na základě
jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená období, dle daňového přiznání)
a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, aby odrážel finanční a nefinanční situaci
žadatele ve sledovaném období.

Ratingová známka

Body pro vstupní kritéria

A
B+
B
BC+
C, C-

15
12
9
6
3
0
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K2.

Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky spjaté subjekty

( max. 6 bodů)

Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, dcery a další
subjekty) a jejich vazby na problémové subjekty ve skupině (negativní informace typu
konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů.

Ekonomicky spjaté skupiny

Body pro vstupní kritéria

Vyhovuje
Vyhovuje s výhradami
Nevyhovuje
K3.

6
3
0

Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu

(max. 9 body)

Finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt a na jeho
realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití vlastních zdrojů (včetně úvěrů)
pro financování projektu. Hodnotí, zda náklady na předložený projekt jsou na reálných
základech.
V souladu s výzvou programu PROSPERITA je přijatelný projekt investičního
i neinvestičního (provozního) charakteru (u neinvestičních projektů se především
jedná o projekty v rámci aktivity – sítě business angels, provoz stávajícího
VTP/PI/CTT). Odborný posudek finanční realizovatelnosti se bude týkat projektu jako
celku.

FRP

Body pro vstupní kritéria

Doporučeno
Doporučeno s výhradami
Nedoporučeno

9
4
0

ČÁST B:
Základními informačními zdroji k hodnocení jsou informace z Plné žádosti, zejména Záměr
projektu včetně relevantních příloh, formulář FRP a hodnotící zprávy vložené projektovým
manažerem do seznamu dokumentů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo nutnosti
upřesnění uvedených skutečností může hodnotitel vznést prostřednictvím projektového
manažera dotaz na žadatele.
Hodnocení ekonomické a finanční realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt
a na jeho realizovatelnost, a to jak z hlediska reálnosti využití finančních zdrojů (vlastních
i cizích) pro financování projektu, tak i z hlediska uplatnitelnosti řešení na trhu. Hodnotí se,
zda náklady na předložený projekt a tržby z projektu jsou na reálných základech (tvorba
provozního CF).
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Veškeré skutečnosti projektu by měly být hodnoceny z pohledu správného časového
rozložení, reálnosti a transparentnosti.
Hodnotitel by při vypracování odborného ekonomického posudku projektu měl vycházet
z následujících bodů:
1. externí prostředí žadatele
- identifikace cílového trhu a jeho vývoj
- odvození cenové politiky žadatele
- konkurence
- makroekonomické ukazatele
2. interní prostředí žadatele
- hodnocení žadatele
- příjmy z realizace projektu (finanční/nefinanční)
- provozní náklady související s realizací projektu
- investiční náklady
- volba ekonomické doby životnosti projektu
3. peněžní toky
- provozní cash flow
- investiční cash flow
- finanční cash flow
4. zdroje financování projektu
- zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze
5. celková finanční realizovatelnost, efektivita a udržitelnost projektu
- řízení rizik
V závěru hodnotitel uvede silné a slabé stránky projektu a projekt doporučí/ nedoporučí ke
schválení, resp. jej doporučí s výhradami.
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PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM REGIONŮ SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU,
S VYŠŠÍ MÍROU NEZAMĚSTNANOSTI
Projekty, které získají bodové ohodnocení v rámci výběrového kritéria K 4.2, musejí mít
místo realizace projektu v níže zmíněných regionech:
1) se soustředěnou podporou státu na období let 2010 – 2013 (dle Usnesení vlády ČR
č. 141/2010)
a) strukturálně postižené regiony – okresy:
1. Most
2. Chomutov
3. Teplice
4. Ústí nad Labem
5. Karviná
6. Nový Jičín
7. Sokolov
b) hospodářsky slabé regiony – okresy:
1. Tachov
2. Hodonín
3. Třebíč
4. Bruntál
5. Děčín
6. Jeseník
7. Přerov
8. Šumperk
9. Znojmo
10. Blansko
11. Území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá
c) regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností
okresy
1. Česká Lípa
2. Jablonec nad Nisou
3. Louny
4. Svitavy
5. Ostrava-město
6. Kroměříž
7. Vsetín
obce s rozšířenou působností
1. Ostrov
2. Frýdlant
3. Světlá nad Sázavou
4. Králíky
5. Šternberk
6. Uničov
7. Valašské Klobouky

47/48

8. Vítkov
2) okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou
pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností.
Karlovy Vary
Česká Lípa
Vsetín
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