TISKOVÁ ZPRÁVA
OSTRAVA, 25. 1. 2010
Podniky v kraji mohou získat dotaci na podporu výzkumu a vývoje
Až 10 miliónů korun vyčlenil z letošních dotací Moravskoslezský kraj na projekty, ve kterých
spojí síly výrobní podniky s vysokými školami či výzkumnými ústavy působícími v kraji.
Podnik může získat dotaci až do výše 300 tisíc korun například na návrhy prototypů,
testování, měření či studií proveditelnosti. Celková výše dotací poskytnutá pro letošní rok
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu výzkumu a vývoje dosahuje 20 miliónů
korun, což je suma ve srovnání s jinými kraji v rámci České republiky nadprůměrná. Navíc je
přímo z prostředků kraje, nikoli z evropských zdrojů.
Výše podpory bude poskytována podle velikosti podniku. Velký podnik musí mít vlastní
zdroje minimálně 60 % a podíl dotace je maximálně 40 %. U středního podniku je poměr 30
ku 70 a u malého podniku pak 20 ku 80 %.
„Pokud chce být náš region do budoucna konkurenceschopný, je nutné podporovat
inovativní firmy, které usilují o budoucí rozvoj. Spojení potenciálu inovativních firem
s vysokými školami, případně výzkumnými ústavy, znamená konkurenční výhodu,“ uvedl
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Marian Lebiedzik.
Podle generální ředitelky Agentury pro regionální rozvoj Pavly Břuskové je příspěvek ve
stovkách tisíc korun dobrým vstupem pro přípravu projektů firem ve výzkumné a vývojové
sféře. „Je to možnost, jak se zejména malé a střední podniky mohou dostat ke spolupráci
s univerzitními a výzkumnými pracovišti a jak případně nastartovat pozdější významná
partnerství v dané oblasti,“ řekla Pavla Břusková.
„Rozvoj vědy a výzkumu je pro region velmi důležitý, protože v sobě nese další potenciál
prosperity celého kraje. Týká se nejenom dostatečného množství pracovních příležitostí, ale
také kvality života obyvatel. Proto je důležité, že kraj tyto kroky podporuje dotacemi
pro praxi,“ doplnil M. Lebiedzik.
Podpora výzkumu a vývoje z rozpočtu kraje musí reagovat na měnící se strukturu výrobních
firem a investorů. Moravskoslezský kraj se postupně stává domovem investic vyššího řádu,
které jsou pro další rozvoj a zapojení se do globálně dodavatelských řetězců rozhodující.
„Nemůžeme na nic čekat, je nutné podpořit další rozvoj našeho regionu,“ okomentovat
poskytnutí nadstandardních krajských dotací náměstek M. Lebiedzik s tím, že krajská
Agentura pro regionální rozvoj připravuje novou inovační strategii.

