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Asistence
Vyhlašovatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Typy projektů:
A. Projekty, které cílí na zvýšení kvality, relevance a problémové orientace
výzkumu, včetně posílení mezinárodní atraktivity, rozvoje dlouhodobé partnerské
spolupráce s firmami.
B. Projekty, které cílí na zlepšení vzdělávání a přípravu talentů, včetně podpory
podnikavosti, vytváření podmínek pro vznik spin-off firem, vzdělávání
adresujícího výzvy současného světa s vazbou na studia oborů, u nichž existuje
současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského
pracoviště, a dále popularizace vědy, techniky a digitální gramotnosti.

V obou typech projektů je doporučeno, aby obsahovaly prvek mezinárodní
spolupráce, strategický význam a potenciální dopad na větší počet aktérů
v regionu.
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Asistence
Regionální specializace JMK
Průřezové kompetence

Klíčová hospodářská odvětví pro aplikaci
znalostí

Relevantní globální výzvy

Kreativní kompetence
Kompetence pro digitální transformaci
Kompetence pro udržitelný růst
Pokročilé stroje a strojírenská zařízení
Přístroje a zařízení pro měření a snímání
Vývoj SW a služeb v oblasti IT
Zdravotnické a farmaceutické výrobky a diagnostika
Energetické strojírenství a elektronické komponenty
Aerospace
Klimatická změna a enviromentální udržitelnost – Klimatická změna
Všudypřítomné digitální technologie a obsah – Digitální technologie
Demografické stárnutí a zdravá společnost – Zdravá společnost

3

Asistence
Kritéria pro věcné hodnocení žádosti:
1.

Očekávaný dopad na plnění cílů RIS JMK (tj. zvýšení kvality a současně i relevance
a problémové orientace výzkumu; nebo zlepšení přípravy talentů pro výzkum a inovace)

2.

Kvalita týmu žadatele (případně též partnera) a jejich předpoklady pro realizaci
projektu (odborná/vědecká, manažerská způsobilost; kvalita zahraničního partnera,
který bude na projektu spolupracovat, nebo od nějž bude přebírána dobrá praxe)

3.

Management a finanční přiměřenost záměru

Hodnotí vždy 2 experti, mimo VO v JMK.

Hodnocení 0 až 5 bodů za každé kritérium.
Prahová hodnota 10 bodů z 15.
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Harmonogram výzvy:

Výzva Asistence

Datum vyhlášení výzvy:
Datum ukončení výzvy:
Hodnocení ukončeno:

15.10.2020
31.03.2021
nebo do vyčerpání finanční alokace
průběžné

Finanční alokace:

8.000.000,- Kč

Rada pro inovace RIS JMK:
Rada/Zastupitelstvo JMK:
Podpis dotačních smluv:

2.Q 2021
2.Q 2021
2./3. Q 2021

Výzva zveřejněna:
Dotační portál Jihomoravského kraje
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
Dotační oblast - Regionální rozvoj
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/757-1-Regionalni+rozvoj.aspx
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Finanční podpora:

Průběžná výzva Asistence

Minimální částka dotace na projekt:
Maximální částka dotace na projekt:

250 000,- Kč
800 000,- Kč

Způsobilé výdaje:
➢ Mzdové náklady zaměstnanců žadatele,
➢ Cestovné - domácí,
➢ Nákup služeb, např. expertní služby jako je průzkum trhu, služby související
s organizací workshopů, expertní zpracované žádostí odborné části.

Spolufinancování žadatele:
Spolufinancování žadatele: 20% z požadované částky.
Žádost o 800 tis. Kč - spoluúčast by měla být min. 200 tis. Kč

Platby dotace:

➢ zálohová platba ve výši 50 % do 30 pracovních dní po podpisu dotační smlouvy
➢ druhá platba po dokončení projektu, předložení a vypořádání kompletního
závěrečného vyúčtování.
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Výzva Asistence
Připomínky:
➢ Přípravný / vlastní projekt – asistence finančně podporuje realizaci přípravného projektu,
➢ Podpora mezinárodní spolupráce – možná spolupráce i mimo EU,
➢ Limity – min. a max. uvedená výše podpory,
➢ Finančně uzavřeno po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování,
➢ Délka trvání:
Maximální délka realizace projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců max. do 30.06.2022.
Projekty musí předložit doklad o splnění podmínek formálních náležitostí a přijatelnosti nebo doložení vyčlenění
finančních prostředků pro realizaci vlastního projektu později do 30.09.2022.

➢ Podání v listinné formě a na CD.
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Děkuji za pozornost
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
www.jmk.cz

Jihomoravské inovační
centrum,z.s.p.o.
Purkyňova 649/127
612 00 Brno-Medlánky
www.jic.cz

