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Podpora klastrových organizací v 
Moravskoslezském kraji 



Název prezentace 
Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 
• Podpora klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových 

investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové 
dokumentace  

 

• Dotace jsou poskytovány na přípravu projektů, které budou předloženy do:  

 ERA-Net (European Research Area Network), Eureka, Kontakt II, 
Gesher, ALFA 

• maximální výše dotace 150.000 Kč 

• Poskytovatel se bude spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektů 
do výše maximálně 50 % 

 



Název prezentace 
Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 

Náklady vedoucí k vypracování následujících dokumentací:  

 

• dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zaměření polohopisného, 
výškopisného, geodetického a průzkumných akcí,  

• dokumentace pro stavební povolení, včetně průzkumných prací,  

• předběžná studie proveditelnosti, studie proveditelnosti,  

• projektové fiše, studie, analýzy, průzkum trhu, marketingový průzkum, 
výzkum zájmu a posudky vedoucí k přípravě povinných příloh žádosti 
o dotaci,  

• dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),  

• náklady na vypracování žádosti o dotaci kompletace povinných příloh a další 
činnosti vedoucí k odevzdání žádosti do maximální výše Kč 20.000,-  

 



Název prezentace 
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 

Podporované oblasti:  

 

• Podpora spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných 
ústavů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací 

 

• Podpora výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových 
dotací v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, 
společenské vědy 
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Podpora spolupráce: 

 

• Poskytování dotací všem právnickým osobám které uskuteční spolupráci 
v oblasti výzkumu a vývoje s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy se 
sídlem v Moravskoslezském kraji 

 

• Maximální výše dotace na jeden projekt je 400.000 Kč 

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 
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Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 

Podpora vědeckých projektů: 

 

• Minimální dotace ve výši 100.000,- Kč a maximální výše dotace je 
1.000.000,- Kč pro jeden projekt 

 

• Poskytovatel se bude spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů projektů, 
které bude spolufinancovat maximálně 90 % 

 

• Dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů 
projektu 

 


