PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
2021
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblast výzkumu, vývoje a inovací. Obsahuje základní
priority, prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně a v Expertním týmu Svazu pro
výzkum, vývoj a inovace. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR, zejména na rok 2021.


















Schválit připravenou zásadní novelu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Novela by měla
přinést zejména podporu inovací, zavedení i jiných než dotačních nástrojů podpory VaVaI, zjednodušit a
zvýšit flexibilitu systému podpory či zakotvit roli reprezentace podnikového výzkumu. Následně Svaz a
další subjekty připraví vznik reprezentace.
Navýšit v rámci státního rozpočtu či Národního plánu obnovy finanční prostředky na podporu
aplikovaného průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, zejména pro programy TREND a Národní
centra kompetence či další programy The Country for the Future, DELTA2, THÉTA, DOPRAVA 2020+ a
ZÉTA, případně připravit a financovat další programy aplikovaného výzkumu a inovací, které povedou
k rychlému uplatnění nových řešení v praxi.
Deklarovat podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj s očekáváním navýšení subjektů, které
tuto nepřímou podporu využívají. S tímto záměrem a principem by měly být vedeny postupy a školení
pracovníků finanční správy. Navíc by měly finanční úřady více hrát konzultační roli. Systém by měl vést
k transparentnímu a jednotnému systému a motivovat firmy k investicím do VaV.
Dopracovat a spustit operační programy OP TAK a OP JAK tak, aby byla zajištěna komplementarita
s národními programy účelové podpory a minimální administrativní náročnost. Programy by měly
podporovat zvýšení inovační výkonnosti podniků, spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou a
zlepšení podmínek pro práci výzkumníků.
Podporovat vznik nových velkých výzkumných infrastruktur zajišťující sektorové priority průmyslu a
jeho socioekonomickou poptávku, zejména v oblastech moderního strojírenství, leteckého průmyslu,
průmyslové chemie, využívání vody nebo vytvoření unikátní sítě koordinovaných systémů v rámci
průmyslového sektoru s využitím konceptu 4.0.
Odstranit překážky a zvýšit motivaci firem spolupracovat s výzkumnými organizacemi např. úpravou
implementace Metodiky 2017+, kde je třeba, dopracovat všechny metriky M17+ s kvantifikací kritérií
ve všech jejich modulech, sladit a ztransparentnit hodnocení VO poskytovateli a sladit s RVVI hodnocení
socioekonomických přínosů.
Vytvořit interaktivní přehled nástrojů podpory, které lze využít v průběhu cyklu inovace výrobků
a služeb včetně jejich výsledků.
Dopracovat a schválit Národní RIS3 strategii 2021+ jako základní podmínku pro programové období
2021-2027 včas a s patřičným důrazem na oborová a regionální specifika.
Apelovat na spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů prostřednictvím RVVI tak, aby došlo ke snížení
počtu kontrol u příjemců podpory a ke zkrácení kontrolních procesů. Spolupráce kontrolních orgánů by
rovněž měla snížit riziko rozdílných (a odporujících si) kontrolních závěrů.
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Připravit pod vedením RVVI metodické pokyny pro sjednocení postupů poskytovatelů podpory, jako
jsou zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, smlouva o poskytnutí
podpory na projekty a všeobecné podmínky podpory projektů, které jsou nezbytným předpokladem pro
propojování informačních systémů. Zásadně a měřitelně snížit administrativní zátěž spojenou s realizací
projektů výzkumu a vývoje.
Prosadit takové nastavení 9. rámcového programu EU pro VaVaI „HORIZON EUROPE“, aby jej mohly
využít v maximální míře české podniky a výzkumné organizace. Připravit motivační a podpůrné prvky,
jako např. program na dofinancování projektů, které zvýší jejich účast a pomohou při budování
mezinárodních vazeb a partnerství.
Zvýšit povědomí a využívání ochrany duševního vlastnictví u výzkumných organizací a firem.
Vytvářet vhodné podmínky pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků z domova i zahraničí, pro
získávání nových odborníků pro práci ve výzkumu a vývoji a pro dlouhodobou spolupráci firem s Ph.D.
studenty. Je třeba zrychlit a zjednodušit procesy pro příchod pracovníků z ciziny, usnadnit jim
komunikaci s úřady a připravit podmínky pro jejich rodiny tak, aby v ČR mohli pracovat a žít dlouhodobě.

V Praze dne 16. 9. 2020
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