
Poř.č. Indikátor Specifikace Požadované přílohy Vyplní KO 1), 2) Podmínky
Bodové 

hodnocení
Max. počet bodů 1 - Excelentní KO 2 - Rozvinutá KO 3 - Nezralá KO

méně než 3 roky 0

3-5 let 1

více než 5 let 2

min. 15 0

16-20 1

za každých 10 navíc 1

1 0

za každou další VŠ/VO 2

4
Spolupráce se SŠ nebo jinými vzděl. 

institucemi (ne VŠ) 

k datu podání registrační žádosti, 

uveďte název instituce, společné 

projekty, příp. jiné formy spolupráce

v případě, že není SŠ členem klastru, 

budou doloženy dohody o spolupráci
ano 1 1

5

Spolupráce s inovačními strukturami 

(např. inovačním centrem, centrem 

transferu technologií, členství v 

regionálních inovační fóra, apod.)

k datu podání registrační žádosti, 

uveďte název, společné projekty, příp. 

jiné formy spolupráce

v případě, že subjekty nejsou členem 

klastru, budou doloženy dohody o 

spolupráci, případně jiné doklady

ano 1 1

min. podmínka - nejedná se o DPP, 

DPČ
0 0

plný úvazek, smlouva je platná 

min. další 1 rok od data podání 

registrační žádosti

2 2

8

Počet zaměstnanců KO celkem 

přepočeno na celý úvazek za rok k datu 

podání registrační žádosti

uveďte výši přepočítaných úvazků 

celkem; dále uveďte jména, krátký popis 

činnosti a výši úvazku jednotlivých osob 

(uveďte pouze kmenové zaměstnance, 

nezapočítavejte pracovníky přijaté 

pouze na řešení konkrétního projektu, 

např. konkrétního výzkumného 

projektu)

pracovní smlouvy včetně popisu 

pracovního místa
0 min. 2 min. 1 min. 0,5 

min. 1

v případě, že není VŠ nebo výzkumná 

organizace členem klastru, budou 

doloženy dohody o spolupráci

datum registrace KO

k datu podání registrační žádosti; 

uveďte název instituce, společné 

projekty, příp. jiné formy spolupráce

Počet členů KO2

6
Přírůstek členů KO v předchozích 2 

letech 

uveďte seznam nových členů a členů s 

ukončeným členstvím v KO v období 

2013-2014

3

Počet členských univerzit a výzkumných 

organizací v KO (může se jednat i o 

spolupráci na základě dohody, např. 

asociovaný člen, dohoda o spolupráci), 

které s KO reálně spolupracují 

k datu podání registrační žádosti

1 Stáří KO

min. 15

ano 1

4

1

KATEGORIE KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ (KO)Příloha č. 4 II - INDIKÁTORY PRO HODNOCENÍ KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ (KO)

min. 2 rokymin 3 rokymin. 5 let

min. 2 min. 2

4 min. 15

stanovy, zakládající listina, členské 

přihlášky, příp. zápisy z jednání klastru, 

na nichž byli členové přijati

2

 min. 30

7

Manažer klastru je v pracovním 

poměru s KO na plný úvazek (nesmí se 

jednat o DPP, DPČ)

uveďte datum uzavření smlouvy a dobu, 

na kterou je pracovněprávní poměr 

uzavřen

pracovní smlouvy včetně popisu 

pracovního místa

min. podmínka - nejedná se o DPP, DPČ

ano, smlouva je platná min. další 1 rok 

od data podání registrační žádosti



ne 0

ano, ale pouze v podobě obecného 

plánu bez uvedení konkrétních 

aktivit.

1

ano, jedná se o plnohodnotný 

dokument strategického rozvoje 

KO; jsou zde naplánovány 

konkrétní činnosti a projekty 

včetně časových milníků a plánu 

aktivit k jejich dosažení a naplnění 

celkové vize klastru.  Dokument je 

zpřístupněný členům.

2

10 Aktivní webová stránka KO uveďte odkaz na webovou stránku v ČJ a AJ 1 1

11

Existence funkčních pracovních skupin 

k řešení konkrétních témat týkajících se 

klastru 

oficiálně ustavené pracovní skupiny 

čítající alespoň 3 členy; uveďte zaměření 

jednotlivých pracovních skupin, od kdy 

fungují, výstupy jejich činnosti

ustavení pracovních skupin bude 

doloženo dokumentací klastru
ano, jsou funkční 2 2

činnost je minimální  (pořádání 

seminářů, workshopů apod.)
0

větší rozsah činností (semináře, 

organizace matchmakingových 

setkání, účast na veletrzích, 

průzkum trhu)

2

rozsáhlá činnost (kromě běžných 

služeb např. členství v 

mezinárodních sítích, zapojování 

členů do mezinárodních sítí)

4

činnost je minimální (pořádání 

seminářů, workshopů apod.)
0

větší rozsah činností (organizace 

matchmakingových setkání, 

organizace pracovních skupin na 

VaV témata)

2

rozsáhlá činnost (kromě běžných 

služeb např. poskytování 

poradenství členům při získávání 

patentů, při zapojování členů do 

mezinárodních VaV projektů, 

organizace mezisektorové 

spolupráce)

4

14

Účast manažera klastru na 

mezinárodních konferencích/školeních 

týkajících se klastrové problematiky za 

poslední 2 roky od podání předběžné 

žádosti

uveďte typ  a název akce, datum konání min. 2 1 1

15

Projekty, kde KO byla příjemcem 

dotace nebo partnerem za předchozích 

5 let 

za každý projekt 1 max. 5

16  - z toho počet mezinárodních projektů za každý projekt 1 max. 5

17
 - z mezinárodních projektů počet 

projektů zaměřených na VaVaI
za každý projekt 1 max. 5

dokument strategického rozvoje KO, 

(Internacionalizační strategie,  

Implementační plán, akční plán)

uveďte program a výzvu, název 

projektu, příjemce, partnery, hodnotu 

projektu celkem a podíl KO, dobu řešení 

na vyžádání KO předloží dokumentaci k 

těmto projektům (Partnership 

agreement, či jiný typ 

smlouvy)prokazující zapojení klastru.

9

Za dokument strategického rozvoje KO 

se považuje zpracovaná strategie 

rozvoje KO v podobě formulovaných 

cílů, způsobů jejich dosažení, akčního 

plánu; uveďte, kdo, jakým způsobem a 

jak často jej aktualizuje a jak je 

kontrolováno plnění cíl (Za strategií 

rozvoje KO nebude považována studie 

proveditelnosti projektu)

12

Služby KO poskytované členům, konané 

akce a další aktivity v oblasti 

internacionalizace

uveďte konkrétní poskytované služby, 

realizované akce včetně jejich názvu, 

data konání a další aktivity KO v oblasti 

internacionalizace

4

2

13

KO má zpracovaný a pravidelně 

aktualizovaný dokument strategického 

rozvoje

4

Služby KO poskytované členům, konané 

akce a další aktivity v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací (VaVaI) 

uveďte konkrétní poskytované služby, 

realizované akce včetně jejich názvu, 

data konání a další aktivity KO v oblasti 

VaV



18
KO je/byla alespoň v jednom 

mezinárodním projektu koordinátorem
ano 4 4

19

Hodnota ukončených i probíhajících 

projektů, které vyžadují  

spolufinancování členů KO (zde žadatel 

zahrne celkovou hodnotu všech 

projektů, kterých se klastr a jeho 

členové účastní/účastnili včetně 

projektů financovaných z vlastních 

zdrojů)

mil. Kč celkem 0 min. 50 mil. Kč min. 20 mil. Kč

20

 - z toho spolufinancováno členy KO 

(zde bude zahrnuta pouze částka, 

kterou na projekty vynakládá klastr a 

jeho členové z vlastních zdrojů)

mil. Kč spoluúčast 0 min. 20 mil. min. 5 mil.

a) doložena ukončená spolupráce, 

jejímž výsledkem je řešení 

společného výzkumného nebo 

technického problému, které je 

využívané alespoň 3 členy klastru 

(nezapočte se, pokud splňuje 

podmínku b) nebo c))

2

b) doloženo řešení komplexních 

VaV projektů s dosaženými 

výsledky ve formě patent (podaná 

alespoň patentová přihláška), 

užitný vzor, průmyslový vzor, 

poloprovoz, ověřená technologie, 

prototyp, funkční vzorek, 

certifikovaná metodika, software 

(nezapočte se, pokud splňuje 

podmínku c))

4

 c) doloženo uplatnění výsledků 

VaVaI projektů v praxi - 

poskytnuté licence apod.; vydaná 

patentová listina 

6

23
Počet mediálních výstupů za posledních 

12 měsíců 
uveďte, o jaké výstupy se jednalo min. 2 1 1

24 KO získala certifikát ESCA label
uveďte typ (BRONZE, SILVER, GOLD) a 

kdy byl certifikát udělen

na vyžádání KO předloží Benchmarking 

report vydaný European Secretariat for 

Cluster Analysis

min. BRONZ label

1 - Excelentní KO 2 - Rozvinutá KO 3 - Nezralá KO

ano

vyjmenujte projekty, objem získaných 

finančních prostředků KO celkem a výši 

spoluúčasti

doložte výsledky VaV činnosti klastru (tj. 

projekty zadávané a řešené KO, 

schválené členskou základnou), 

spolupráce byla financovaná z veřejných 

prostředků/zdrojů klastrové 

organizace/vlastních zdrojů 

zúčastněných subjektů. Celkem je možné 

získat max.12 bodů. (Žadatel musí 

doložit u každé části a, b a c jiný typ 

dosaženého výsledku. Příklad: V případě, 

že v kategorii b uvede patentovou 

přihlášku, a v kategorii c patentovou 

listinu za tentýž výsledek, nezapočítají se 

mu body v kategorii b, je nutné doložit 

jiné řešení VaV projektů.)

 max. 12 za výsledky a), 

b), c) celkem

21

Dosažené výsledky ve výzkumu, vývoji a 

inovacích

KO  provozuje otevřené centrum 

klastru se sdílenou infrastrukturou 

VaVaI (jedn. zařízení jsou v majetku KO 

a jsou využívána min. 3 členy klastru)

popište zařízení, jeho umístění, jakým 

způsobem je členy klastru využíváno; 

musí se jednat o komplexně vybavené 

centrum klastru (laboratoř/testovací 

centrum, apod.), nikoli jednotlivá 

zařízení pronajatá členům klastru.

2

22

Hodnocení     (max. 

2



Splnění 

minimálních 

podmínek a 

dosažení ≥ 42 bodů

Splnění 

minimálních 

podmínek a 

dosažení ≥ 20 bodů

Splnění 

minimálních 

podmínek a 

dosažení ≥ 8 bodů

1)  Požadované informace vyplní KO do sloupce E "Vyplní KO ". V případě uvedení nepravdivých údajů bude klastrová organizace vyloučena z podpory.

Žádost musí být řádně podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele:

Jméno, příjmení, funkce

Podpis

Hodnocení     (max. 

dosažitelný počet 

bodů 63)

2) Žadatel je povinen na výzvu poskytovatele dotace prokázat pravdivost uvedených informací formou předložení příslušných dokumentů nebo jiným vhodným způsobem






