
Partnerství znalostního transferu
výzva I.

posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou



Základní informace

Zaměření výzvy

Vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací 
pro výzkum a šíření znalostí (znalostní organizací)  
za účelem transferu znalostí, souvisejících  
technologií a dovedností, ke kterým podnik  
nemá přístup.

Cílová skupina Malé a střední  
 podniky, znalostní  
 organizace          

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 1 – 8 mil. Kč 

Míra podpory 75 %  
 85 %* 

Zahájení příjmu žádostí 27. 1. 2023 

Ukončení příjmu žádostí 28. 4. 2023 

Alokace 150 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

a) MSP: 
 
 
 
 

b) Znalostní organizace: 

• Hardware a sítě 
• Stroje a zařízení
• Software a data
• Osobní náklady
• Materiál

• Osobní náklady
• Semináře, workshopy
• Služby expertů
• Přístup k informacím, databázím
• Režijní náklady

*  Výzkumné organizace nezakládající veřejnou podporu

Podporované aktivity:

a) zavádění pokročilých technologií v podniku.

b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo 
inovace procesu při vývoji a zavádění nových 
produktů a služeb včetně designu.

c) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů 
včetně procesu produktové certifikace.

Znalostní organizace je veřejná vysoká 
škola univerzitního i neuniverzitního 
typu/pracoviště Akademie věd ČR,  
veřejné výzkumné pracoviště.



Znalostní transfer

    Na pozici Asistenta/ů znalostního 
transferu musí být vyhlášeno výběrové řízení.

Jedná se o přenos informací, odborných znalostí 
a dovedností z akademické sféry do partnerského 
podniku.

Je realizován za účasti Asistenta znalostního  
transferu přímo v provozovně podniku za dohledu  
vybraného expertního pracoviště znalostní 
organizace. 

Znalostní organizace je zodpovědná  
za zaměstnání Asistenta znalostního transferu 
pro účely projektu a poskytování odborné podpory 
Asistentovi a podniku při realizaci projektu .

Asistent znalostního transferu  
je absolvent magisterského nebo  
doktorského studia, který může mít 
i omezenou pracovní zkušenost  
(max. do 6 let po ukončení studia).

V rámci 1 projektu je nutné zaměstnat alespoň 
1 Asistenta znalostního transferu v rozsahu 
min. 1/2 úvazku.

V případě dvou asistentů nesmí součet  
hodnot úvazků za oba převýšit 1,5.



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj 
praha@agentura-api.org 

Jihočeský kraj 
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj 
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj 
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj 
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj 
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj 
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj 
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj 
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj 
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj 
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina 
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj 
zlin@agentura-api.org
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Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?

#OPTAK 
#OPTAKvyzkumvyvoj 
#knowledgetransfer


