PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
2022
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 2022.


Česká republika by měla do roku 2025 investovat 2,5 % HDP do výzkumu a vývoje a patřit mezi silné
inovátory EU v souladu s Inovační strategií ČR 2030.



Vláda by měla zajistit dostatečné a stabilní prostředky na podporu aplikovaného průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací v programech TREND, Národní centra kompetence, The Country for the
Future a dalších programech podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.



Schválit výraznou modernizaci legislativy VaVaI, aby se zjednodušila a zvýšila flexibilita systému
podpory, byla umožněna podpora inovací, umožnily se i jiné než dotační nástroje podpory VaVaI,
zakotvila se role reprezentace podnikového výzkumu atd. Prvním krokem je urychlené schválení již
připravené novely zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.



Vláda a finanční správa by měla deklarovat podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj
s očekáváním navýšení počtu 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 vyhlásit v 1. pol. 2022 první výzvy operačních programů 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.



Odstranit překážky a zvýšit motivaci ke spolupráci firem a výzkumných organizací např. prostřednictvím
implementace Metodiky 2017+. Systém hodnocení by měl být transparentní, predikovatelný a
srozumitelný.



Vytvořit interaktivní přehled nástrojů podpory, které lze využít v průběhu cyklu inovace výrobků
a služeb včetně jejich výsledků.



Podporovat rozvoj páteřní sítě regionálních inovačních subjektů, které mají vazbu na veřejný sektor
(kraje, případně města nebo univerzity) a starají se o rozvoj regionálních inovačních ekosystémů
a poskytují služby malým a středním podnikům s potenciálem významného růstu. Díky užšímu kontaktu
s podniky a znalosti místních podmínek mohou významně přispět k naplnění cílů Inovační strategie ČR
2030, OP TAK a OP JAK.



Podpora nových velkých výzkumných infrastruktur zajišťujících sektorové priority průmyslu a jeho
socioekonomickou poptávku, zejména v oblastech strojírenství, leteckého průmyslu, průmyslové
chemie, využívání vody či konceptu 4.0 (a celkově digitální transformace a rozvoj strategických digitálních
technologií).
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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.



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.



Připravit podpůrné nástroje pro zvýšení účasti českých subjektů v 9. rámcovém programu EU pro VaVaI
„HORIZON EUROPE. Např. programem 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.



Oceňovat inovativnost firem a vyváženě podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblastech moderních
výzev (např. digitalizace, green deal).



Podporovat kreativní průmysl, design, digitalizaci a inovace jako součást přidané hodnoty v ČR zejména
při produkci finálních výrobků a služeb. Posílit identitu ČR jako země kreativity a inovací.
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