Projekt GAMA
Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy
na podávání dílčích projektů (proof of concept)

OBSAH SEMINÁŘE









představení CTT
proof of concept projekty
projekt GAMA na UTB ve Zlíně
informace k 1. výzvě
systém realizace dílčího projektu
kontaktní údaje

2

PŘEDSTAVUJEME
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Struktura univerzity
Výzkumné jednotky

Centrum
polymerních
materiálů
Kreativní centrum

Centrum aplikovaného
ekonomického
výzkumu

Vědeckotechnický
Park ICT
CEBIA-Tech

Centrum výzkumu
FHS

Centrum transferu
technologií
Centrum polymerních
systémů
Vědeckotechnický
park

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
CTT je tvořeno Oddělením patentů a licencí, Oddělením transferu technologií
a Projektovým oddělením.
CTT nabízí:


komplexní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví



konzultantskou a informační činnost související s uzavíráním licencí



podporu komercializace V a V výsledků na UTB ve Zlíně



řešení transferových projektů na národní i mezinárodní úrovni

Oddělení patentů a
licencí

CTT
Oddělení transferu
technologií

Projektové oddělení
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CO JE PROOF OF CONCEPT
Dle TAČR se jedná o:
„Proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich
komerční uplatnění v aplikační sféře.
Proces začíná identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje
a končí jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního
vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série
a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních
a dalších dopadů inovovaného produktu.“
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Výsledky dílčího projektu musí mít
vysoký komerční potenciál a
existující trh s pravděpodobností
uplatnění.
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PROJEKT GAMA na UTB
ZÁKLADNÍ ÚDAJE


doba řešení: 9/2016-12/2019



výše podpory TAČR: 10 812 tis. Kč



VÝSTUPY
 4*G

technicky realizované výsledky – prototyp, funkční
vzorek

počet podpořených projektů: max. 12

 4*F

průmyslový vzor, užitný vzor



max. výše podpory pro dílčí projekty: 850 tis. Kč

 4*O

ostatní výsledky:



doba řešení dílčích projektů: 12-24 měsíců

 zkušební série



alespoň 1 povinný výsledek RIV na každý dílčí projekt

 materiál s ověřenými vlastnostmi



řešitelé dílčího projektu (fyzická osoba) musí být
v pracovněprávním vztahu s UTB nebo musí na základě
udělené podpory tento vztah vzniknout

 metodika s ověřenými vlastnostmi



přihlášení a evidence projektu v GaP

 uzavřená licenční smlouva
 založená start-up/spin-off společnost
 počet dalších uzavřených smluv souvisejících
s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 1. KOLA
Vyhlášení výzvy

01. 09. 2016

Vyplnění Dotazníku pro Projekt

01. 10. 2016 - 09. 10. 2016

(řešitel projektu)

Dotazník…
Doplnění Dotazníku
(CTT)

do 14. 11. 2016
Evaluační
formulář…

Hodnocení dílčího Projektu
(CTT)

do 28. 11. 2016

Předložení Radě

NE

do 16. 12. 2016

ANO

Rozhodnutí
(RK)
NE

Podpis

ANO

(rektor)

Ukončení dílčího projektu

Zahájení dílčího projektu

01. 01. 2017

ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU
UZNATELNÉ NÁKLADY


osobní náklady (mzdy, platy, DPČ, DPP)


základní mzda/plat dle tarifu nebo hodinová mzda



odměny (dle mzdového předpisu)



náhrady za dovolenou a nemoc



odvody
 sociální
 zdravotní



náklady na subdodávky


jedná se o přenesený výzkum, který nemůže příjemce/další účastník zajistit vlastními silami



na celou dobu řešení projektu je omezeno určitým procentem (20 %)



může se jednat např. o laboratorní práce, analýzy, kompletace ve speciálním prostředí, testování funkčního vzorku …
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ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU
UZNATELNÉ NÁKLADY




ostatní přímé náklady


náklady na ochranu práv duševního vlastnictví



další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, zásoby, služby a drobný
hmotný a nehmotný majetek



náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu



část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku



cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu

nepřímé náklady
 administrativní náklady
 nájemné
 náklady na personál a infrastrukturu, energii a služby
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ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU
NEUZNATELNÉ NÁKLADY


investice



stipendia

Veškeré jednotlivé typové náklady výše neuvedené se považují za nezpůsobilé a nemohou
být tudíž ani uznané.
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PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO 1. KOLA
DOKUMENTACE


komercializační dotazník



návrh rozpočtu



souhlas přímého nadřízeného s návrhem dílčího projektu (naskenovaný a parafovaný přímým
nadřízeným řešitele dílčího projektu + tajemníkem fakulty/ekonomem součásti)



založení projektu v GaP (1. 10. – 9. 10. 2016), doložení veškeré dokumentace včetně podpisů
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úvodní zpráva dílčího projektu proof of concept



kvartální průběžná zpráva dílčího projektu



závěrečná zpráva dílčího projektu



plán komercializace výstupů dílčího projektu



roční monitorovací zpráva dílčího projektu

UDRŽITELNOST



REALIZACE

REALIZACE DÍLČÍHO PROJEKTU
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KAM SMĚROVAT DOTAZY
na projekt GAMA

k duševnímu vlastnictví

na CTT, transfer

Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Ing. Přemysl Strážnický

Ing. Ivana Bartoníková

(projektový manažer GAMA)

(specialista transferu technologií a licencí)

(pověřená vedením CTT)

576 038 000

576 038 041

576 038 138

603 883 092

724 646 732

734 792 686

kominkova@uni.utb.cz

straznicky@uni.utb.cz

bartonikova@uni.utb.cz
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