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Problematika nevhodného nastavení programu OP PIK Aplikace
Současné nastavení programu OP PIK Aplikace má pro veřejné vysoké školy zásadní nedostatky díky
podmínkám spolufinancování. Problém je spojen s klasifikací univerzit coby velkých podniků a s tím
související vysokou mírou spolufinancování projektů.
Problém spočívá ve skutečnosti, že MPO neakceptovalo zvláštní statut výzkumných organizací a
naopak je klasifikuje jako klasické podniky a rozlišuje je dle velikosti - měřeno počtem zaměstnanců
(pro naplnění definice velkého podniku stačí mít mj. více než 250 zaměstnanců). Velké veřejné vysoké
školy, paradoxně ty s rozsáhlými výzkumnými možnostmi, jsou tak pro účely stanovení míry dotace
v kategorii s nejnižší mírou podpory a tudíž nejvyšší mírou spolufinancování z vlastních zdrojů, které
se pohybuje (v závislosti na aktivitách projektu) v rozmezí 35% - 75%.
MPO nevyužívá možností daných Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, dle něhož
má "organizace pro výzkum a šíření znalostí" přípustnou až 100% míru dotace (v praxi využívá na
národní úrovni například TA ČR, na evropské pak např. H2020), ale stanovuje těmto institucím defacto stejná pravidla jako pro podnikatelské subjekty.
Nepříjemnost nastavení OP PIK dále umocňuje skutečnost, že projekty OP PIK jsou financovány pouze
ex-post, což je vzhledem k cílové skupině v podnikatelském sektoru pochopitelné. Nicméně
předfinancování z vlastních zdrojů, zvláště v období poklesu prostředků pro vysoké školy, je pro tyto
organizace s ohledem na pravidla tvorby rozpočtů velmi komplikované. V kombinaci s výše uvedenou
vysokou mírou spolufinancování představuje tato podmínka další překážku v účasti na OP PIK. Dalším
komplikujícím faktorem je doposud právně neukotvený možný zdroj financí pro složení spoluúčasti.
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byly budoucí výzvy v programu Aplikace z tohoto pohledu
zrevidovány a došlo ke stanovení odlišné míry poskytnuté dotace pro podniky a „organizace pro
výzkum a šíření znalostí.“
Komentář:
Jelikož je univerzita zcela odlišným druhem ekonomického subjektu než komerční podnik, je pro ni
zapojení do programu Aplikace velmi komplikované. Komerční subjekty jsou přitom výzvou
motivovány naplňovat "účinnou spolupráci" s výzkumnými organizacemi, avšak podmínky pro
výzkumné organizace jsou v téže výzvě nastaveny velmi nepříznivě, přičemž problém není v
legislativě, ale v rozhodnutí MPO.
V tomto kontextu je důležité zmínit, že samo MPO tuto skutečnost, že lze univerzity vnímat odlišně,
než jako velký podnik, zcela uznává. V Metodickém pokynu č. 1 k programu Aplikace uvádí:
„Organizace pro výzkum a šíření znalostí - výzkumné organizace (dále jen „VO“) mají dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)1-(dále jen „Rámec“) přípustnou až 100%
míru podpory z veřejných zdrojů na způsobilé výdaje výlučně pro výkon jejich nehospodářské činnosti
bez nutnosti posuzování jejich velikosti a případně dalších povinností vyplývajících z Nařízení Komise
(EU) č.651/2014 ze dne 17. června 2014…“
„Řídicí orgán (Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále jen „ŘO“) má oprávnění stanovit míru podpory v
rámci podmínek Programu. Vzhledem k této skutečnosti stanovil ŘO míru podpory pro VO, plnící
podmínky pro výzkumné organizace dané Rámcem, stejnými procentními podíly jako u kategorií
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dle velikosti podniku dle GBER…“
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Postoj v této věci byl v rámci JMK konzultován a je plně podporován VUT, Mendelovou univerzitou i
Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.
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