Program Prosperita
Vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro transfer technologií v ČR
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Podpořené projekty v rámci programu Prosperita OPPP (2004-2006):
nové (nově vzniklé)
1 Vědeckotechnický park Plzeň
2 Vědeckotechnický park a inkubátor Rumburk
3 Vědeckotechnický park a inkubátor Březno
4 Vědeckotechnický park Mstětice
5 Podnikatelský inkubátor Nymburk
6 Technologické centrum Hradec Králové
7 TechnoPark Pardubice
8 P. Inkubátor RVP Invest, Fulnek
9 CPIT, Ostrava

10 STEEL IT, Třinec
11 Podnikatelský inkubátor Vsetín
12 Vědeckotechnický park Slavičín
13 Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně
14 Technologické inovační centrum, Zlín
15 Vědeckotechnický park JMK, Brno
16 INBIT, Brno
17 Podnikatelský inkubátor Brno-Jih
18 CTT Brno
19 Vědeckotechnický park České Budějovice

existující (rozšíření a rozvoj)
1 Vědecký a technologický park Řež
2 Vědeckotechnický park UP v Olomouci
3 BIC Ostrava

4 Technologický inkubátor VUT, Brno
5 Třeboňské inovační centrum
6 Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Hledáte vhodného partnera pro svůj projekt? Spolupracujte s vysokou školou!
Navštivte portál www.spoluprace.org

Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministersvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do vaší budoucnosti

Program Prosperita podporuje spolupráci a komunikaci mezi oblastí výzkumu,
reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými institucemi, a podnikatelskou
sférou, a to vybudováním takového prostředí, které by posílilo postavení inovativních
českých firem.
Finanční dotaci je možné získat na zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků,
podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a sítí business angels.
CzechInvest je agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu, která přijímá a zpracovává žádosti
o podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie.

www.czechinvest.org/prosperita

Základní charakteristiky programu:
Na co lze získat
podporu:
(podporované aktivity)

-- zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských
inkubátorů, center pro transfer technologií spolupracujících s vysokými
školami či výzkumnými institucemi
-- vznik a rozvoj sítí business angels jako nástroje pro zprostředkování
kapitálu podnikatelům v počáteční a růstové fázi podnikání, která je
spojena s vyšší mírou rizika

Kdo může žádat:
(příjemci podpory)

-- podnikatelské subjekty
-- instituce z oblasti veřejného sektoru - obec, svazek obcí, kraj, vzdělávací
instituce, výzkumné ústavy apod.

Kolik lze získat
na jeden projekt:
(forma a výše podpory)

-- dotace ve výši až 300 mil. Kč
! v případě projektů obsahující stavební práce může dotace činit
5-300 mil. Kč
! v případě projektů neobsahující stavební práce může dotace činit
1-30 mil. Kč
(celková alokace na program Prosperita na léta 2007-2013 činí 12 mld. Kč)

Jaké výdaje je
možno podpořit:
(způsobilé výdaje)

-- zejména investiční náklady spojené s budováním vědeckotechnických
parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií
-- vybrané provozní náklady spojené se zajištěním činností sítí business angels

Specifika a omezení

-- dotace na vymezené provozní náklady do výše dle pravidla de minimis, tj.
max. do výše 200 tis. EUR
-- bližší specifikace k programu bude vymezena ve Výzvě

Jak může vypadat úspěšný projekt?
Vědeckotechnický park
Vědeckotechnický park (VTP) může být založen například statutárním městem a krajem a významnou roli
obvykle hraje účast dalších partnerů, především univerzit. Cílem VTP je přispět k rozvoji technologicky
orientovaného podnikání v kraji, a to vybudováním nových objektů a poskytováním nových služeb pro
podnikatele. V areálu parku se nacházejí nové prostory (obvyklá plocha na jednu zasídlenou firmu uvnitř VTP
je 100 m2), které slouží jako kanceláře, dílny, laboratoře a konferenční místnosti pro inovativní firmy v růstové
fázi podnikání. Současně vědeckotechnický park může poskytovat služby podnikatelského inkubátoru, služby
technologického transferu, poradenství firmám zejména v počátečním stádiu rozvoje a další aktivity
propagující technologické inovace a spolupráci výzkumných institucí s podnikatelskou sférou.

Podnikatelský inkubátor
Projekt v rámci programu Prosperita může vést i k rozšíření a rozvoji již stávajícího subjektu, např.
podnikatelského inkubátoru. Cílem rozvoje inkubátoru je zvýšit počet nově založených firem a zejména zajistit
vyšší šance, že tyto firmy budou úspěšné i po ukončení inkubačního procesu, který trvá přibližně tři roky.
V rámci projektu jsou obvykle zvětšeny prostory pro nově inkubované firmy (průměrná plocha na jednu
inkubovanou firmu je 75 m2) a rozšířeny nebo nově zavedeny služby v oblasti finančního, právního
poradenství, ochrany průmyslového vlastnictví, marketingu, lidských zdrojů aj. Nové prostory inkubátoru tak
pomohou na svět několika dalším inovačním firmám, které přispějí k vyšší zaměstnanosti a k rozvoji inovačního
podnikání v daném regionu.

Centrum pro transfer technologií

Tento program navazuje na stejnojmenný program Prosperita (Operačního programu Průmysl a Podnikání na
období 2004 - 2006). Z celkového počtu 69 projektů podaných do tohoto programu bylo podpořeno
32 projektů a alokovaná částka 1,6 mld. Kč byla zcela vyčerpána. Průměrná požadovaná dotace na projekt
u podpořených projektů činila 53 mil. Kč. Program Prosperita byl velmi úspěšný a ukázal, že existuje
dostatečný zájem a potřeba projektů spojených s vybudováním infrastruktury podporující vznik a rozvoj
inovačních firem.

Další podporovanou aktivitou programu je vytvoření a rozvoj centra pro transfer technologií. Centrum obvykle
vzniká uvnitř univerzity a zprostředkovává vnějším subjektům komerční spolupráci s pracovišti univerzity a dále
poskytuje zejména odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.
Centrum tak umožňuje zásadní posun v přístupech začínajících malých a středních firem i velkých komerčních
partnerů k inovačnímu potenciálu univerzitních pracovišť.

Business angels sítě
Podporu inovativních projektů představují i business angels sítě. Tedy specifické subjekty založené za účelem
propojení nabídky tj. soukromých investorů vkládajících do firmy vedle potřebných financí především odborné
know-how a manažerské zkušenosti na straně jedné a poptávky v podobě firem s vysokým růstovým
potenciálem. Základním cílem sítě je pak vytvoření databáze zajímavých podnikatelských projektů a jejich
párování s nabídkou kapitálových zdrojů soukromých investorů. Každé z uvedených skupin také síť nabízí
odborné vzdělávání zaměřené na lepší orientaci a připravenost podniků na vstup investice a větší
informovanost investorů o projektech nabízených firem. Hlavním posláním takové sítě je tedy stimulovat firmy
a investory tak, aby došlo k zafinancování perspektivních projektů a tím i zhodnocení vloženého kapitálu.

