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Příloha č. 5 Osnova studie proveditelnosti

I. Výzva 
PROGRAM SPOLUPRÁCE – Klastry

Podporovaná aktivita 2.1a) Kolektivní výzkum

1. Stručný popis projektu

- Název projektu – klastru
- Kategorie klastru dle hodnocení KO (pokud již klastr úspěšně prošel hodnocením)
- Technologická oblast projektu
- Aplikační oblast projektu (odvětví, segment trhu)
- Identifikace smluvního řešitele VaV projektu
- Popis cílů projektu (max. 3 strany)
- Definice plánovaných výsledků projektu podle zákona č. 130/2002 sb. (funkční vzorek, 

poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor.)
- Místa realizace projektu, zda se jedná o vlastní prostory klastru či pronajaté prostory

2. Zkušenosti klastru s řízením projektů 
- žadatel popíše a doloží manažerské a koordinační kompetence a zkušenosti klastrové 

organizace s řízením a realizací VaV projektů.

3. Lidské zdroje

- Projektový tým –role klastrového manažera, další pracovníci podílející se na realizaci projektu
- profil, popis pracovní činnosti (přidělení k jednotlivým aktivitám projektu), kompetence, 

zodpovědnosti, pracovně-právní vztah (pracovní smlouva, dohoda) a celkový časový fond, 
doložit jednotlivá CV

- doložit odborné pracovníky zodpovědné za koordinaci a řízení výzkumného projektu a jejich 
kompetence

- doložit vlastní výzkumné a vývojové pracovníky, kteří se budou podílet na VaV činnosti

4. Smluvní řešitel

žadatel zevrubně popíše kvalifikaci řešitele pro řešení výzkumného projektu
- řešitel musí mít doložené předchozí výsledky interního výzkumu a vývoje – doložit veškeré 

výsledky VaV, zkušenosti s grantovými projekty, participace na mezinárodním VaV
- doložit kvalifikovaný tým výzkumných a technických pracovníků s kompetencemi pro realizaci 

projektu.
- doložit odpovídající technologické kapacity a adekvátní vybavení pro realizaci projektu.

V případě, že výzkum nutně vyžaduje zapojení dalšího řešitele, tj. např. není objektivně možné poptat 
výzkumnou organizaci, která může vyřešit všechny aspekty výzkumu. Zapojení dalších řešitelů je 
možné pouze při prokázaném meziodvětvovém charakteru výzkumného projektu! V celém projektu a 
v jednotlivých etapách musí být jasně popsána role a úkoly jednotlivých řešitelů s ohledem na 
dosažení plánovaných výsledků.

V příloze je nutné doložit smlouvu či návrh smlouvy mezi klastrem a VaV pracovištěm

Uživatelský výbor – složení výboru (nutné doložit smlouvu/dohodu s jednotlivými členy výboru o využití 
výsledků projektu).

5. Rozpočet projektu
- Celkové náklady projektu a jejich rozčlenění na jednotlivé položky rozpočtu způsobilých

výdajů projektu uvedených v Plné žádosti o podporu
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- Výčet veškerých nákladů – osobní náklady rozděleny na klastr a řešitele (uvést počet osob), 
další nezbytné náklady VaV, včetně všech plánovaných externích konzultačních služeb, 
materiálu, apod.  

6. Podrobný popis projektu 

Potřebnost projektu, ekonomická relevance pro malé a střední podniky
- popis a definice potřeb MSP, které projekt adresuje
- ekonomické přínosy a přidaná hodnota výsledků VaV pro malé a střední podnik – přesně 

popsat a doložit, jaké ekonomické aspekty bude mít využití výsledků projektu MSP 
- dlouhodobé dopady – růst konkurenční výhody apod.
-

Způsob řešení výzkumného projektu 
-
- podrobný popis současného stavu VaV v dané oblasti a současných alternativ
- podrobný popis inovačních cílů, technologického posunu
- popis metodologie a technického a vědeckého řešení projektu
- podrobný popis výsledků projektu

Realizace projektu a harmonogram
- návaznosti etap řešení a časový plán postupu řešení projektu - stanovení klíčových milníků 

a způsoby kontroly jejich dosažení
- u každé etapy je třeba definovat detailní pracovní plán a dílčí výstupy za danou etapu, 

definovat úkoly jednotlivých účastníků, pracovní tým, přesný popis rozdělení úkolů
- definovat další aktivity včetně potřeby nákupu externích služeb apod.

7.  Aplikace výsledků projektu

- Diseminační plán – rozšíření výsledků projektu - žadatel popíše konkrétní aktivity, které 
povedou k širšímu uplatnění výsledků mezi dalšími potenciálními uživateli

- Přesný popis uplatnění výsledků na trhu – popis role a aktivit klastru při transferu výsledků, 
popis dlouhodobé udržitelnosti výsledků, ochrana duševního vlastnictví, licence apod.

-
- Popis a vyčíslení předpokládaných ekonomických přínosů pro klastr z licencí apod.

8. Závěry




