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RIS3 → Regionální inovační strategie 

Smart akcelerátor RIS3 strategie 

 projekt na zvýšení konkurenceschopnosti regionu pomocí specializace na 
vybraná odvětví, ve kterých má region přirozené konkurenční výhody a na 
rozvoj inovačního prostředí v MSK (nositel kraj, partner Agentura pro 
regionální rozvoj) 

 financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Doba trvání projektu 1. 1. 2016 – 31. 3. 2019 

 Aktivity povinné a nepovinné 

                

                               

                                        modul Asistence   
 

 

Program na podporu přípravy projektových 
záměrů strategických intervencí RIS3 MSK 
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Asistence  =  dotační program 
 

Vyhlašovatelem DP je Moravskoslezský kraj a partnerem je Agentura pro 
regionální rozvoj (ARR). ARR je zároveň výkonná jednotka pro projekt „Smart 
akcelerátor RIS3 strategie“, která zajišťuje RIS3 strategie Moravskoslezského 
kraje. 

 

 hlavním záměrem dotačního programu je prostřednictvím poskytnutí dotace 
zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v 
Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií a koordinace 
přípravy projektových záměrů v kraji 

 

 Budou poskytovány neinvestiční dotace na přípravu a vypracování 
dokumentace projektového záměru strategického projektu tak, aby 
tento projekt mohl být předložen do vhodného dotačního programu na 
národní či evropské úrovni, případně může být realizován z místních či 
vlastních zdrojů (př. OP Výzkum, vývoj vzdělávání, OP podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost) 
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Podmínky poskytování dotací 

 Žadatelem o dotaci může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt  se sídlem na území MSK. 
Zároveň projekt musí být realizován a mít dopad na území MSK. Jeden žadatel může podat 
max. 3 žádosti. 

 

 Poskytnutí je podmíněno schválením projektu „Smart akcelerátor RIS3 strategie“, 
konkrétně klíčové aktivity Asistence  

 

 Celkově na 1. výzvu tohoto DP jsou vyčleněny prostředky ve výši 5.000.000,- Kč 

 

 Minimální výše dotace 100.000,- Kč a maximální výše 500.000,- Kč 

 

 Poskytovatel (MSK) se podílí na uznatelných nákladech max. 85% (z toho 85% OP VVV 
a 15% prostředky MSK) a příjemce se podílí min. 15%  

 

 Příjemce je povinen do 31. 12. 2018 doložit, že žádost strategického projektu byla 
předložena do některého z národních či evropských programů a prošla kontrolou formálních 
náležitostí a přijatelnosti, případně doklad o přidělení  finančních prostředků z místních 
rozpočtů či doklad  o tom, že projekt bude realizován z vlastních prostředků 
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Uznatelné náklady 

Realizace  projektů může  být  zahájena  nejdříve  od  

1. 4. 2016 a ukončena nejpozději do 30. 9. 2018 

 

Náklady mohou být pouze neinvestičního charakteru na: 

 Osobní náklady na zaměstnance, které vznikly v přímé souvislosti se 
zpracování dokumentace projektového záměru  

 Případně náklady na zpracování potřebných studií či analýz, pokud 
budou mít neinvestiční charakter 
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Harmonogram dotačního programu 

 

 DP byl schválen RK 25. 2. 2016 

 Lhůta pro podání žádostí od 31. 3. 2016 do 6. 5. 2016 

 Hodnocení formální a přijatelnosti, hodnocení hodnotiteli, hodnocení 
projektu z hlediska souladu s RIS3 strategií a předložení ke schválení 
Radě pro inovace 5 – 7/2016 

 Projednání návrhu na přidělení dotací Komisí RK pro rozvoj MSK a 
cestovní ruch 18. 8. 2016 

 Předložení návrhu na přidělení dotací RK 3. 9. 2016 

 Schválení projektů ZK 22. 9. 2016 

 Uzavírání smluv s příjemci 10-11/2016 
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Děkuji za pozornost. 

                                                                               Ing. Veronika Mazurová 

                                                                           oddělení regionální rozvoje 

                                                                  mail: veronika.mazurova@msk.cz 

                                                                                          tel: 595 622 523 
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