RESUMÉ PROGRAMU

GESHER/MOST
Cílem programu GESHER/MOST je podpora mezinárodní spolupráce českých
a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji.
Dílčím cílem je růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových
inovovaných produktů a služeb.

Vybrané podporované oblasti
--

informační a komunikační technologie

--

udržitelné a čisté technologie

--

bio-agro – zemědělské a potravinářské technologie

--

biotechnologie a lékařská technika

--

strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika)

Uchazeč o podporu
--

uchazečem o institucionální podporu může být pouze podnik všech velikostí

--

možnost spolupráce s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou
institucí anebo dalšími výzkumnými subjekty, které lze kvalifikovat
jako výzkumné organizace

--

výzkumné instituce samotné nemohou být uchazeči o institucionální podporu

--

uchazeč musí splňovat podmínky způsobilosti dle zákona č.130/2002 Sb.
(např. prokazuje odborné předpoklady k řešení projektu, oprávnění k činnosti,
bezdlužnost, nesmí být v likvidaci, aj.)

Další podmínky programu
--

každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české
strany a jeden účastník z izraelské strany, kteří nemají stejného vlastníka
či zřizovatele

--

doba řešení projektu nesmí přesáhnout 3 kalendářní roky od data vydání
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

--

výzkumná instituce se na projektu VaV může podílet maximálně 30 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Způsobilé náklady
Druh nákladu

Popis

Osobní náklady

výzkumní pracovníci, technici

Náklady na nástroje a vybavení

v rozsahu a na období,
kdy jsou využívány pro daný projekt VaV

Náklady na smluvní výzkum,
technické poznatky a patenty

pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny

Náklady na poradenské služby

využité výlučně pro účely výzkumné činnosti

Doplňkové režijní náklady

např. nájem budov, energie, voda, internet

Ostatní provozní náklady

cestovné, diety, nákup materiálu, dodávky
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Míra podpory
Podporovaná činnost

Míra podpory

Aplikovaný výzkum

50 %

Experimentální vývoj

25 %

Činnost VaV instituce*

100 %

*) Pouze do výše 30 % celkových způsobilých nákladů projektu

Výše podpory
Výše podpory na projekt v jednom kalendářním roce (v tis. Kč)
Minimální

500

Maximální

4000

Doporučená

2000

Alokace programu
--

v rámci programu je v letech 2010 – 2016 plánováno pět tříletých výzev,
každá s alokací 60 mil. Kč

--

celková alokace na program na české straně je cca 300 mil. Kč

Související legislativa
--

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

--

rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2006/C 323/01)

Kontaktní osoba v České republice
Šárka Zoglauer Šedrlová
Projektová manažerka pro program GESHER/MOST
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
TELEFON:
E-MAIL:

(+420) 296 342 864

sarka.sedrlova@czechinvest.org
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Kontaktní osoba v Izraeli
Uzi Bar Sadeh
Program Manager, Industrial R&D Programmes, Europe
MATIMOP-Israeli Industry Center for R&D
Hamered Str. 29, 61500 Tel Aviv
TELEFON:
E-MAIL:

(+972)-3-5118185

uzi@matimop.org.il

www.matimop.org.il
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