Platnost od: 11.1.2010
Osnova studie proveditelnosti
pro aktivitu Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce – klastry

Stručný popis projektu
•
•
•
•
•

Název projektu – klastru
Výstupy projektu dle ekonomických činností – zaměření klastru (podle CZ-NACE)
Místo realizace
Identifikace mezinárodního projektu VaV
Identifikace klastru – seznam členů klastru: firem, institucí terciárního vzdělávání a
výzkumných ústavů

Připravenost žadatele k realizaci projektu
1.

Stručná analýza stavu odvětví, význam odvětví v regionálním kontextu a popis souvisejících
příležitostí pro klastr (s ohledem na rozvoj MSP, zaměření na tržní segment apod.).

2.

Cíle klastru a strategie k jejich dosažení (dlouhodobější výhled rozvoje klastru a portfolia
služeb, které má zajišťovat).
Popis udržitelnosti klastru bez podpory z veřejných zdrojů.

3.

Stručné shrnutí procesu vzniku klastru s důrazem na shrnutí procesu hledání společných cílů,
společných projektů a utváření členské základny klastru.
Žadatel se zaměří zejména na prokázání otevřenosti klastru – popíše aktivní činnost klastru,
které vedla k získání nových členů, zejména malých a středních podniků
- žadatel pokud možno doloží průběžný nárůst členů, popřípadě popíše bariéry
dalšího rozvoje

4.

Popis projektového týmu – manažer klastru a další klíčoví zaměstnanci, kteří budou zajišťovat
realizaci projektu:
o Odhad náročnosti projektu a dalšího rozvoje klastru na lidské zdroje
o Profil zaměstnance, popis pracovní činnosti, zodpovědnosti, pracovně-právní vztah
(pracovní smlouva, dohoda)
o Plánuje žadatel nabírat v projektu další zaměstnance (úvazek), dlouhodobý plán na
počet zaměstnanců (včetně doby bez podpory z veřejných zdrojů)

Přínos klastru
Žadatel popíše výstupy dosavadní činnosti, případně současné aktivity klastru, a zaměří se na faktické
doložení jejich dopadu na:
1. rozvoj členů, především malých a středních podnikatelů (např. rozšíření/zkvalitnění portfolia
výrobků, nárůst tržeb, rozvoj vzájemné spolupráce apod.)
2. rozvoj konkurenceschopnosti daného odvětví (např. využitelnost výstupů pro nečlenské subjekty,
zkvalitnění dodavatelsko – odběratelského řetězce apod.)
3. rozvoj regionu (např. vznik nových pracovních míst, vznik inovačního centra, zkvalitnění
spolupráce mezi veřejným, soukromým, výzkumným a vzdělávacím sektorem)
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4. Zapojení členů klastru – žadatel popíše role jednotlivých subjektů a způsob jejich zapojení do
činnosti klastru, míru využitelnosti výstupů činnosti klastru – využívání infrastruktury, odkoupení
práv na užívání výstupu VaV apod. (lze popsat i dle jednotlivých skupin subjektů – např. výrobci,
dodavatelé, využít mapu klastru apod. – cílem není podat popis jednotlivých subjektů, ale podat
zprávu o skutečném zapojení členské základny do činnosti klastru). Žadatel dále uvede četnost
pracovních setkání členů či další způsoby interakce.

5. Žadatel popíše rozsah zapojení institucí terciárního vzdělávání, výzkumného subjektu/subjektů
do činnosti klastru a zaměří se na doložení konkrétních výstupů této činnosti
- žadatel může popsat i zapojení vysokých škol/výzkumných ústavů na plánování aktivit a
projektů klastru, koordinaci oborového studia, koordinaci při využívání/nákupu VaV infrastruktury
apod.
6. Pokud nebylo popsáno již výše, žadatel se zaměří na popis a využitelnost výzkumně-vývojové
infrastruktury klastru a aktivit klastru, které zajišťují/usnadňují přístup členských firem k inovacím.

Popis plánovaných aktivit projektu
Popis hlavních aktivit na dobu trvání projektu a jejich cílů.
1.
Žadatel popíše účast na mezinárodním projektu VaV
-

náplň projektu, partneři projektu, plánované zapojení klastru a jeho rozsah, náklady a
způsobilé výdaje, výstupy projektu a jejich využitelnost pro malé a střední podniky
sdružené v klastru, diseminace (pro podrobnější popis žadatel může odkázat na přílohu
studie proveditelnosti, kde lze využít studii projektu z přihlášky na mezinárodního projekt)
žadatel zdůrazní dopady projektu do oblastí, které jsou hodnoceny ve výběrových kritérií
(rozvoj spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy, dalšími subjekty apod.)

Pozn. projekt bude uveden jako jeden závazný ukazatel – hodnota závazných ukazatelů „počet
společných projektů“ pro tuto aktivitu Výzvy bude vždy 1.
2.
Žadatel popíše další aktivity, které bude realizovat v rámci projektu a jejich přínos pro rozšíření a další
rozvoj klastru (žadatel se zaměří zejména na zhodnocení dopadů aktivit v oblastech, které jsou
hodnoceny ve výběrových kritériích – efektivnější provoz klastru (např. zvýšení úvazků), propagace
klastru (např. rozšíření webových stránek), semináře, další aktivity k rozvoji spolupráce mezi členy
klastru a mezi klastrem a dalšími subjekty, apod. – žadatel popíše související náklady, pokud jsou
zahrnuty do způsobilých výdajů).
Harmonogram projektu
Časový plán realizace projektu, rozložení etap a co bude v jednotlivých etapách realizováno
Závěry
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