
Partnerství znalostního transferu 
– výzva IV
posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou 
sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích, sblížení 
výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků

Jak program funguje?

Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace 
prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podnik a znalostní orga-
nizace společně vypracují 
projekt, který musí být 
zaměřen na minimálně 
jednu z podporovaných 
aktivit a musí mít strate-
gický význam pro další 
rozvoj podniku.

1 Podnik a znalostní orga-
nizace vyberou pro rea-
lizaci projektu vhodného 
absolventa magister-
ského nebo doktorské-
ho studia – tj. asistent 
znalostního transferu 
s praxí max. 4 roky.

2 Asistent znalost-
ního transferu 
realizuje projekt za 
podpory pověřené-
ho akademického 
odborníka a pově-
řeného pracovníka 
podniku.

3 Projekt je ukončen 
zavedením nových 
znalostí do praxe.4
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Výhody pro znalostní organizaci
 • Možnost spolupráce s podnikatelskou sférou – propojení teorie a praxe,

 • využití získaných znalostí k výuce nebo publikaci odborných prací,

 • identifikace nových výzkumných témat, vysokoškolských projektů,

 • vyšší uplatnitelnost absolventů.

Výhody pro podnik
 • Možnost spolupráce s akademickou sférou – propojení teorie a praxe,

 • zavádění nových myšlenek, výrobních procesů, produktů a služeb,

 • ekonomické přínosy – zvýšení tržeb/zisku/snížení nákladů,

 • zlepšení znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců.

Příjemci podpory Žadatelem je podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. 
Partnerem zapojeným do realizace projektu je znalostní organizace, konkrétně veřejná vysoká škola univerzitního 
i neuniverzitního typu, pracoviště Akademie věd ČR nebo veřejná výzkumná instituce.

Míra podpory Dotace až do výše 70 % pro podnik. 
Dotace až do výše 70 % + alespoň 30% finanční příspěvek z podniku = 100 % pro znalostní organizaci. 
V případě podniku bude dotace poskytována pouze v režimu de minimis.

Způsobilé výdaje Podnik: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál. 
Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, 
databázím, režijní výdaje.

Výše podpory 0,5 mil. – 5 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí 17. 9. 2018

Ukončení příjmu žádostí 14. 12. 2018

Alokace 200 mil. Kč
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