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Setkání BIC Plzeň
s klienty služeb
Podpora
výzkumu,
vývoje a inovací
Enterprise Europe Network

Závěr semináře pak patřil prezentaci projektu na podporu znaKvalita
a rozsah
služebkterý
BIC Plzeň
jsou
do značné míry
kladněmodelu
ovlivněny
lostního
transferu,
využívá
osvědčeného
britského
tzv.
možnostmi,
které
poskytuje
zapojení Jedná
do evropské
sítě Enterprise
Europe
Knowledge
Transfer
Partnership.
se o pilotní
projekt zaměřený
Network.
Využívání
zdrojů mezi
a nástrojů
sítě podporované
komina vytvoření
partnerství
pracovištěm
univerzity aEvropskou
firmou za účelem
sí umožňuje
BIC poskytovat
velmi
široké firmy.
spektrum
služeb:
následnéhopracovníkům
společného řešení
pro specifické
potřeby
V našem
regiv uplynulém
Plzeň například
zorganizoval
dvacetfirmy.
seonu je do období
projektuBIC
zapojena
Západočeská
univerzitavíce
a třinež
plzeňské
minářů
celkem
téměř jsou
600 dotovány
účastníky;Ministerstvem
mezinárodních
kooperačních
se- a
Tyto spilotní
projekty
průmyslu
a obchodu
tkání a technologických burz se zúčastnilo kolem
Program ALFA (TA ČR)
50 klientů BIC Plzeň; rmám bylo distribuováno
více než
300 technologických
nabídek avýzkumu
poptá- a experimentálního vývoProgram
na podporu aplikovaného
vekjea aněkolik
tisíc byl
nabídek
výrobní
a obchodní
inovací ALFA
poprvé
vyhlášen
v březnu 2010 Technologickou agenspolupráce,
naopak
mezinárodních
databází
turou ČR (TA
ČR). do
Doba
trvání programu
byla stanovena na roky 2011 až
byla
vložena
zhrubarozpočtu
stovka kooperačních
pro - celkem téměř 7,5 mld. Kč.
2016
a ve státním
je na něj vyčleněno
lů zdejších
rem.
Následně
pak konzultanti
Program
ALFA
je tematicky
rozdělen doBIC
tří podprogramů:
Plzeň pomáhají
při technologie,
vlastním zahájení
meziná● Progresivní
materiály
a systémy
rodní spolupráce
rem
či výzkumných
● Energetické
zdroje
a ochrana pracovišť.
a tvorba životního prostředí
Nezanedbatelnou
je také poskytování
● Udržitelnýaktivitou
rozvoj dopravy
informací
a poradenských
služeb,
jak k možnosDélka
řešení jednotlivých
projektů
je stanovena minimálně na 24 mětemsíců
získání
podpor ana
dotací
z evropských
i dala maximálně
72 měsíců,
očekávají
se zejména projekty s dobou
šíchřešení
programů,
k podmínkám
EU, poskytnuta
evropské legislativě
36 – 48tak
měsíců.
Vybraným podnikání
projektům vbude
podpora ve
apod.;
zde– 70
se %,
počty
zodpovězených
dotazův účinné
a poskytnutých
výši 25
v  případě
řešení projektu
spoluprácikonzultací
příjemce s
pohybují
v řádech
set. středním podnikem nebo s nejméně jednou
nejméně
jednímněkolika
malým nebo
Úkolem
jednotlivých
partnerů
Enterprise
Europe
Network
je ovšem
výzkumnou
organizací,
se mírasítě
podpory
pro malé,
střední
a velké
podniky
také
zviditelňovat
roli Evropské
unie při podpoře
podnikání
a inovací
navýší
o 15 procentních
bodů, maximálně
však na 80
%  (viz tabulka).

na realizaci se podílí i BIC Plzeň.
a vytvářet
platformu
pro zpětnou
vazbu
a výměnu
zaSeminář
byl účastníky
hodnocen
velmi
kladně,informací.V
oceňovánarámci
byla zevršení
let činnosti
sítě
Plzni proto BICodpovědi
Plzeň 25.na
listopadu
uspořádal
jménatřímožnost
získat
odv přednášejících
konkrétní
dotazy
setkání
s klíčovými
rmami,
které v uvedeném období tyto služby akk jednotlivým
programům
podpory.
tivně
využívaly.
Program
setkání
v prostorách
dvora PurkPodklady
k semináři
a další
informace
je možnéPivovarského
získat u konzultantů
BIC
mistr
zahrnoval především seznámení s aktivitami a výsledky BIC Plzeň
Plzeň.
v rámci působení v evropských sítích – pro mnohé klienty to nepochybně
bylo podnětem k úvahám i o dalších, dosud neProgram TIP (MPO)
využívaných službách. Následující část setkání
byla
zaměřena
na vytvoření
příjemné
pohody
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
každoročně
vyhlašuje
veřejnou
soupříležitostí
pro vzájemné
poznávání
a natěž ve výzkumu a vývojia na
výběr programových
projektů
do resortního
vazování
kontaktů. Tomu
napomáhal
i prostor
programu výzkumu a vývoje
TIP (Technologie,
Informační
systémy,
Provideoprezentace
jednotlivých
či
dukty), do něhož mohoupro
výrobní
firmy, výzkumné
organizace účastníků
a univerzity
pro podporu.
zpřístupnění dalších informačních materiápodávat žádosti o účelovou
lů. Důraz
na inovační
aspekt
činnosti
BICpříjem
Plzeň
Pro rok 2012 byla soutěž
vyhlášena
15. června
letošního
roku,
byl dodržen
i v 29.
neformální
večera, ať už
žádostí o podporu (soutěžní
lhůta) končí
červencečásti
2011.
volbouprojektů
hudebního
programuna(melodie
Beatles
Délka řešení jednotlivých
je stanovena
dobu maximálně
renesančních
úpravách)
ochutnávkou
čtyř let, přičemž řešenív projektu
musí být
započatonebo
v roce,
pro který
pivovaru
Purkmistr,
a také
byla vyhlášena veřejná speciálních
soutěž (tj. produktů
v roce 2012).
Podpořeny
budou
tanetradičními
pravidly
bleskového
v bowlingu,
něhož se
kové projektové
záměry,
jejichžturnaje
plánované
výsledkydo
povedou
k zájemnovým
cimateriálům,
mohli zapojit.
novým nebo zlepšeným průmyslovým výrobkům, zařízením
Setkání
se stalo technologiím,
příjemnou příležitostí
pro navázání
a progresivním
informačním
a řídícím osobních
systémůmkontaktů
včetně
a eventuálního
pro získání podnětů
služeb. poloprovozních nebo
pořízeníkadalšímu
ověřenízlepšování
vzorků, prototypů,
-ebpředváděcích zařízení.

Podpora (dotace) je poskytována na uznané náklady, které vzniknou
v přímé souvislosti s řešením výzkumného a vývojového projektu.
Více informací na www.tacr.cz

Vybraným projektům bude poskytnuta podpora ve výši 25 – 80 % (viz
tabulka), přičemž konkrétní výše závisí na zaměření projektu a charakteristikách žadatele.
Více informací na www.mpo.cz

Kooperační setkání a technologické burzy
pomáhají k navázání užitečných kontaktů
Míra podpory vyjádřená procentem z celkových uznaných nákladů projektu v programech ALFA a TIP:
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Budoucnost dotací pro podnikatele

Organizace AIESEC přivede do českých fi

rem zahraniční odborníky

Upozorňujeme

AIESEC je největší mezinárodní studentská organizace s více než 60letou
z technických oborů a IT. Student nebo absolvent zahraniční univerzity přitradicí a pobočkami při univerzitách ve více než 100 zemích světa, včetně
nese do rmy nové nápady, mezinárodní prvek do kolektivu i cenné kontak● Od 15. 6.
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fonu 732 982 099, nebo na adrese tereza.grollmussova@aiesec.cz.
● organizace
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této
ekonomové
či odborníci
-ebMusí se jednat o projekty s velkým potenciálním dopadem, tedy s velkou evropskou přidanou hodnotou. Zaměřeny by měly být na podnikání v ekoinovacích, a to na prioritní oblasti: recyklace materiálů, udržitelné stavitelství, oblast potravin a nápojů, voda a „zelené“ podnikání.
Více na http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/about/index_en.htm

Upozorňujeme

● Ve
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v oblasti výzkumu a vývoje. Kontaktní osobou pro tento program je Ing. Pavla Brůžková, tel.: 296 342 864, e-mail: pavla.bruzkova@czechinvest.org
naopak zůstanou zachovány po 1. květnu 2011, kdy skončí přechodné období omezující činnost českých firem a pracovníků v Německu. Seminář je
vhodný jak pro živnostníky poskytující služby, tak pro firmy vysílající zaměstnance. Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici na www.bic.cz nebo

Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise.
Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).
Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufi
lu nancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
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