PRIORITY A POŽADAVKY SP ČR V OBLASTI
VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil na základě provedené analýzy k Potenciálu růstu soukromých investic
ve výzkumu, vývoji a inovacích mající vliv na strukturu ekonomiky, zaměstnanost a veřejné rozpočty své
krátkodobé požadavky pro jednání se stakeholdery na národní a krajské úrovni:
1. Zpracovat nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Zákon by měl podporovat co nejširší
spolupráci výzkumné a aplikační sféry, využívat všech potenciálně dostupných nástrojů podpory,
snížit administrativní zátěž a do veškerého rozhodování o státní podpoře VaVaI zahrnout roli
uživatelů výsledků, reprezentovaných jejich organizacemi, včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR.
2. Novelizovat zákon 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI tak, aby obsahoval zavedení i jiných než
dotačních nástrojů podpory VaVaI a zjednodušil systém podpory.
3. Připravit novou politiku VaVaI 2021+ včetně zadání potřebných studií a analýz, aby byla její úroveň
srovnatelná s vyspělými státy EU.
4. Pro programové období 2021 – 2027 prosadit VaVaI mezi klíčové priority ČR a připravit podklady
pro nastavení strukturálních fondů EU na podporu VaVaI včetně Národní RIS3 strategie 2021+.
Zajistit komplementaritu strukturálních fondů EU a národních programů účelové podpory.
5. Zajistit ve státním rozpočtu dostatečné účelové financování aplikovaného průmyslového výzkumu a
vývoje, zejména pro programy MPO a TA ČR, a na projekty mezinárodní spolupráce v gesci MŠMT a
TA ČR.
6. Připravit a schválit nové programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, které plynule naváží
na programy TRIO a EPSILON.
7. V rámci Metodiky hodnocení 2017+ uplatňovat podporu výsledků výzkumu a vývoje v praxi a
spolupráci výzkumných organizací a firem.
8. Projednat na RVVI a vládou schválit metodiku hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumných
organizací, která podpoří jejich právní jistotu a spolupráci s aplikační sférou.
9. Realizovat schválená opatření RVVI k transparentnímu, jednotnému a efektivnímu přístupu v
daňovém zvýhodnění VaV, podporovat motivace firem k vyšším investicím v této oblasti a finanční
správu k proklientskému přístupu.
10. Prosadit takové nastavení 9. rámcového programu EU pro VaVaI „HORIZON EUROPE“, aby jej mohly
využít v maximální míře české podniky a výzkumné organizace. Připravit také motivační prvky, které
zvýší jejich účast.
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