
Spolupráce – klastry
výzva I.
rozvoj inovačních klastrů za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných,  
vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou



Základní informace

Cílová skupina Malé a střední  
 podniky, výzkumné  
 organizace         

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 1 – 40 mil. Kč* 

Míra podpory aktivita A): 35 – 70 %  
 aktivita B/C): 50 % 

Zahájení příjmu žádostí 23. 1. 2023 

Ukončení příjmu žádostí 21. 4. 2023 

Alokace 250 mil. Kč

Podporované aktivity:

A) Kolektivní výzkum: 
 
 
 

B) Sdílená infrastruktura:  

C) Rozvoj inovačního klastru:

• Výzkumné a vývojové aktivity, odpovídající 
inovačním potřebám podniků daného  
průmyslového odvětví nebo specifické  
technologické oblasti.

• Založení/rozvoj a vybavení centra klastru.

• Rozšiřování klastru a zvyšování kvality jeho 
řízení, zavádění pokročilých technologií, 
sdílení znalostí a internacionalizace.

Způsobilé výdaje:

Aktivita A)  
 
 
 
 

Aktivita B)  
 
 
 
  

Aktivita C)  

• Osobní náklady.
• Smluvní výzkum .
• Konzultační služby.
• Materiál.
• Režijní náklady.

• Stavby a jejich technické zhodnocení.
• Stroje a zařízení včetně hardware a sítí.
• Software a data.
• Práva duševního vlastnictví.
• Nájemné.

• Osobní náklady a cestovné.
• Služby poradců, expertů a studie.
• Marketing a propagace.
• Semináře, konference.
• Nájemné.
• Režijní náklady.
• Získání známky excelence ESCA (The  

European Secretariat for Cluster Analysis).

    Výstup projektu v aktivitě A): 
funkční vzorek, poloprovoz, ověřená  
technologie, software, užitný nebo průmyslový 
vzor.

*  dle zvolené aktivity a zařazení klastru



Kategorie klastrů

    Co je to klastr? 

Organizované seskupení odvětvově nebo  
průřezově zaměřených nezávislých podnikatel-
ských subjektů a organizací pro výzkum  
a šíření znalostí a dalších podpůrných institucí,  
jehož účelem je podporovat a povzbuzovat  
inovace prostřednictvím sdílení  
infrastrukturních kapacit.

Nezralý klastr

minimálně 10  
malých a středních  

podniků

minimálně 1  
organizace pro výzkum  

a šíření znalostí

Rozvinutý klastr

minimálně 15  
malých a středních  

podniků

minimálně 2  
organizace pro výzkum  

a šíření znalostí

Excelentní klastr

minimálně 20  
malých a středních  

podniků

minimálně 2  
organizace pro výzkum  

a šíření znalostí

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/01/priloha-8-minimalni-podminky-pro-klastrove-organizace.xlsx


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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Ostrava

programy@agentura-api.org

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?

#OPTAK 
#OPTAKvyzkumvyvoj 
#cluster

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/
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