PROGRAM PROSPERITA
Cíl programu
Podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický
rozvoj a inovace v podobě finanční dotace na proces zakládání,
provozu a rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských
inkubátorů a center pro transfer technologií.
Příjemce podpory
Právnická osoba, která působí nebo bude působit jako
provozovatel vědeckotechnického parku, podnikatelského
inkubátoru nebo centra pro transfer technologií.
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Forma a výše podpory:
! nevratná dotace
! maximálně 75 % uznatelných nákladů
! 3 - 150 mil. Kč v případě projektu obsahujícího stavební
práce
! 0,5 - 30 mil Kč v případě projektu neobsahujícího stavební
práce
Uznatelné náklady:
! kupní cena nemovitostí a pozemků

projektová příprava a projektová dokumentace
příprava území
úprava a výstavba technické a dopravní infrastruktury
rekonstrukce či výstavba objektů
pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, včetně informačních
a komunikačních technologií
nezbytné náklady na vybavení kancelářských prostor
provozní náklady
náklady na propagaci
náklady externích konzultantů pro firmy v podnikatelském
inkubátoru
náklady za zvýhodněný pronájem plochy v podnikatelském
inkubátoru

Pokud je program Prosperita vhodný k podpoře právě Vašich
aktivit, byla by škoda nabízené finanční prostředky nevyužít. Na
program je vyčleněno cca 1,7 mld. Kč, což výrazně převyšuje
dosud přidělené dotace. Do 10. 10. 2005 bylo přijato 17 žádostí
o dotace v celkové výši cca 615 mil Kč. Zbylé finanční prostředky
tedy umožňují uspokojit další žadatele. Žádost o dotaci můžete
podat do 31. 10. 2006 a získanou dotaci pak můžete čerpat do
30. 6. 2008, kdy je poslední datum pro podání žádosti o platbu.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE
!
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na bezplatné informační telefonní lince 800 800 777 (v pracovní dny od 9:00 do 13:00 hod)
na e-mailové adrese programy@czechinvest.org
na internetových stránkách www.czechinvest.org, www.mpo.cz
v regionálních kancelářích agentury CzechInvest ve všech krajských městech České republiky

PROGRAM PROSPERITA - PODPORA INFRASTRUKTURY
PRO TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A INOVACE
PŘÍPADOVÁ STUDIE BIC OSTRAVA s.r.o.

Business and Innovation Centre Ostrava ( BIC Ostrava ) je společnost podporující
podnikatelské prostředí a inovace v ostravském regionu. Zahrnuje technologické vývojové
centrum, podnikatelský inkubátor a další aktivity. Realizace jejich provozu na jednom
místě vytváří vhodné prostředí pro vznik inovací. Umožňuje vzájemné prolínání jejich
funkcí, což zvyšuje schopnost centra významně přispívat ke vzniku podnikatelských aktivit
v regionu.

CENTRUM A JEHO DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY

PROCES PODÁNÍ A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI

PŘÍNOSY REALIZACE

! založeno v roce 1993 s posláním napomáhat vzniku nových
a rozvoji stávajících inovačních malých a středně velkých
firem
! zahrnuje:
- podnikatelský inkubátor - podpora vzniku a rozvoje
firem s inovačním potenciálem
- technologické vývojové centrum - podpora firem,
které nemají k dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitu
a chtějí inovovat své výrobky nebo technologie
a realizovat prototypy průmyslových zařízení
- poradenský útvar - pomoc pří realizaci podnikatelských
záměrů firem v oblasti financování a lidských zdrojů
! pravidelně pořádá mezinárodní konferenci HIGH-TECH
Ostrava
! je akreditovaným parkem Společnosti vědeckotechnických
parků ČR
! je členem mezinárodní sítě inovačních center European
Business Network a držitelem licence k používání obchodní
značky EC-BIC
! je držitelem certifikátu systému managementu jakosti
ISO 9002

Centrum se rozhodlo požádat o dotaci na podzim roku 2004.
Na základě konzultací s projektovým manažerem agentury
CzechInvest byla zpracována žádost o dotaci a v únoru 2005
byla podána na Regionální kancelář agentury CzechInvest
v Ostravě.
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Po kontrole žádosti a úspěšném ratingu společnosti byla
žádost přijata. Od této doby mohou centru vznikat uznatelné
náklady, které může uplatnit v rozpočtu dotace, resp. v žádosti
o platbu.

PROJEKT ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
Aby se centrum mohlo dále rozvíjet, požádalo o dotaci na
projekt, jehož cílem je rozšířit rozsah služeb a vytvořit lepší
podmínky pro rozvoj inovačního prostředí a podnikání. V rámci
projektu budou prostřednictvím rekonstrukce další budovy
rozšířeny již nedostačující prostory technologického centra
a podnikatelského inkubátoru o cca 4 500 m2, čímž se dosáhne
dvojnásobku stávající kapacity pro umístění firem v centru.
Zvětšení prostoru zároveň umožní vytvořit zázemí pro nové
centrum transferu technologií - kontaktní místo podporující
inovačních firmy, které chtějí zvýšit své zahraniční aktivity
a vstoupit na mezinárodní trhy.
Projekt zahrnuje tyto součásti:
! stavební práce: rekonstrukce budovy (oprava fasády
a střechy, výměna oken, oprava vstupu do budovy, adaptace
vnitřních prostor pro potřeby laboratoří, vývojových dílen,
zkušeben a učeben apod.), úprava vjezdu do areálu
a ostatních ploch uvnitř areálu
! vybavení centra: nákup strojů a zařízení, nákup výpočetní
techniky, nákup dopravního prostředku apod.
! provoz centra: mzdové náklady, cestovní náklady, nákup
služeb, náklady za zvýhodněný nájem apod.

Žádost byla dále předána projektovému manažerovi agentury
CzechInvest, který zajistil nezávislé externí hodnocení
projektu, z nichž jedno posuzovalo věcnou správnost projektu
a druhé jeho finanční řešení. Projektový manažer také
vyhotovil zprávu o projektu pro hodnotitelskou komisi. Ta
zasedala v polovině května 2005 a na základě externích
hodnocení a zprávy projektového manažera doporučila
projekt ke schválení.
Následně byly podepsány Podmínky pro poskytnutí dotace, jež
stanovují pravidla realizace projektu a jejichž součástí je také
rozpočet a harmonogram realizace projektu. Rozhodnutím
o poskytnutí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu byl
definitivně ukončen schvalovací cyklus žádosti o dotaci na
projekt centra.

UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU A VÝŠE
DOTACE
Náklady spojené se stavebními pracemi
Vybavení centra

20 515 000 Kč
2 400 000 Kč

Provoz centra

19 651 000 Kč

Celkové uznatelné náklady

42 566 000 Kč

Výše dotace (75 % uznatelných nákladů)

31 923 000 Kč
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podpora většího počtu inovačních firem
zkvalitnění stávajících a zavedení nových služeb pro inovační
firmy
zavedení nových služeb v oblasti výzkumu a vývoje
vznikem dvou nových center vývoje technologií:
- „Výzkumně-vývojového centra HIGH-TECH - fluidních
mechatronických systémů“
- „Výzkumně vývojového centra informačních
technologií“
vytvoření nových pracovních míst v regionu
podpora realizace transferu technologií

DOPORUČENÍ CZECHINVESTU
Konzultujte každý krok s regionální kanceláří
CzechInvestu nebo s analytiky strukturálních fondů na
bezplatné telefonní lince 800 800 777:
! zde získáte aktuální informace, které souvisejí s programem;
předejdete tak zbytečným komplikacím a ušetříte si čas
Dbejte na formality a náležitosti žádosti o dotaci:
! ověřujte kopie, dodávejte žádost i v elektronické podobě,
parafujte stránky atd. (veškeré formality a náležitosti
naleznete v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory
z OPPP, které jsou k dispozici v regionálních kancelářích
a na webových stránkách CzechInvestu)

