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1. Shrnutí hlavních zjištění
V úvodu je v bodech uvedeno shrnutí hlavních poznatků vyplývajících ze šetření mezi firmami, které
byly příjemci Středočeských inovačních voucherů.


Poptávka po Středočeském inovačním voucheru jako nástroji usnadňujícímu navázat
spolupráci mezi firmami a poskytovateli znalostí (výzkumnými organizacemi) více než
dvojnásobně převýšila možnosti programu – z celkem 97 žádostí bylo možné vybrat k podpoře
41 projektů, skutečně realizovaných projektů nakonec bylo 38.



Téměř ve třetině případů byly podpořeny společné projekty firem a poskytovatelů znalostí, kde
se jednalo na straně firem o navázání zcela nové spolupráce. Pro firmy to tak byla první
možnost vyzkoušet si vzájemnou interakci a služby vysokých škol či výzkumných organizací.



Podpora inovačními vouchery směřovala především mezi menší společnosti, které se často
potýkají s řadou různých vstupních bariér pro spolupráci s výzkumnými organizacemi. 70 %
všech podpořených firem mělo méně než 50 zaměstnanců.



Nejčastějšími partnery pro firmy byly pražské vysoké školy (52 % firem, především s ČVUT a
ČZU) a výzkumné ústavy Akademie věd (převážně také v Praze nebo v jejím nejbližším okolí).
Je tedy patrná silná vazba na výzkumné organizace v Praze, které jsou přirozenými partnery
pro firmy ze Středočeského kraje.



Přínos spolupráce podpořené inovačním voucherem vidí firmy nejčastěji (v 52 % případů)
v oblasti produktů, které nabízí zákazníkům – tedy např. rozšíření produktového portfolia,
vyvinutí inovovaných výrobků/služeb, které budou na trhu více konkurenceschopné apod.
18 % firem uvedlo, že jim spolupráce přispěla k lepšímu prosazení na nových trzích
(z teritoriálního nebo produktového pohledu).



79 % firem, které získaly inovační voucher, bylo se spoluprací s výzkumnou organizací či
vysokou školou velmi spokojeno a považovalo ji za bezproblémovou a celý proces předčil
očekávání. Zbylých 21 % firem hodnotilo spolupráci známkou 2 (z 5), žádná firma nebyla se
spoluprací ani částečně nespokojena.



Tři čtvrtiny firem nevnímalo žádné překážky pro spolupráci s poskytovateli znalostí. Ostatní
firmy jako bariéry nejčastěji zmiňovaly časové průtahy a zdlouhavé jednání ze strany
poskytovatele znalostí, malá časová flexibilita výzkumníků, menší znalost praktického
prostředí ve firmách, chybějící formální mechanismy upravující nastavení a průběh spolupráci
výzkumné organizace s firmami.



Každý z respondentů uvedl, že by jim případná nerealizace projektu v něčem ztížila jejich
situaci. 59 % respondentů odpovědělo, že svůj produkt by určitě tak rychle
neinovovalo/nemodifikovalo či dokonce vůbec nevyvinulo, 27 % firem by nedokázalo
dostatečně rychle reagovat na změny/poptávku na trhu a 14 % firem by v případě nerealizace
nadále mělo vyšší provozní náklady.



Klíčovým cílem nástroje inovačních voucherů je usnadnit firmám navázání prvotního
kontaktu s poskytovatelem znalostí a získání zkušeností vzájemnou spoluprací na menších
projektech. Prakticky všechny (97 %) firmy plánují ve spolupráci s výzkumnou organizací, se
kterou spolupracovaly v rámci inovačního voucheru, dále pokračovat.
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Třetina firem (9) spolupracovala s výzkumným organizacemi díky inovačnímu voucheru
poprvé. Velmi pozitivní je zjištění, že i všechny tyto firmy chtějí ve spolupráci nadále
pokračovat a většina (5 firem) dokonce intenzivněji nebo dlouhodobě se podařilo nejen
iniciovat novou spolupráci s výzkumníky a přispět k většímu vzájemnému porozumějí firem a
výzkumníků.



Více než polovina (konkrétně 56 %) firem využívajících podporu SIV, chce dále pokračovat ve
spolupráci s výzkumnou organizací ve větším rozsahu. Další spolupráci firmy zpravidla (78 %)
plánují financovat kombinací veřejných a vlastních zdrojů, 18 % z nich se bude spoléhat pouze
na vlastní zdroje, naopak pouze 4 % firem hodlá využít výhradně dotací. Byl tedy naplněn jeden
z hlavních cílů programu Středočeských inovačních voucherů, kterým je podnícení
dlouhodobější a intenzivnější spolupráce firem s výzkumnými organizacemi.



Zhruba dvě třetiny firem vydává na spolupráci s výzkumnými organizacemi alespoň více než
200 tis. Kč, třetina z nich dokonce více než 1 milion Kč. Z toho také vyplývá, že firmy jsou velmi
dobře finančně připraveny na pokračování iniciované spolupráce s výzkumnými organizacemi
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2. Úvod a metodika
Tento dokument představuje souhrnné zhodnocení první výzvy programu Středočeské inovační
vouchery 2016, které proběhlo po dokončení realizace podpořených projektů a administraci dotace
v průběhu listopadu a prosince 2016. K vypracování hodnotící zprávy byli použity informace o
projektech ze žádostí o dotaci a také data zjištěná dotazníkovým šetřením mezi příjemci a žadateli o
dotaci, které proběhlo během listopadu 2016.
Středočeské inovační vouchery (SIV) jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci firem ze
Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí)
z celého Česka, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace firmě na spolupráci
s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí, využívání know-how nebo
technologií vyvinutých poskytovatelem znalostí. Poskytovatel znalostí dodá firmě specializované
služby potřebné pro její inovační aktivity, které firma z různých důvodů nemůže zajistit vlastními silami.
Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s firmami získávají důležitou
zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých služeb a kapacit směrem k
firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky. Firmy a výzkumné organizace si
prostřednictvím realizace menších projektů podpořených SIV mohly ověřit schopnost vzájemně
spolupracovat, případně vytvořit si základy pro dlouhodobou spolupráci.
Cílem SIV bylo stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a vědeckovýzkumnou sférou a
podpořit inovačních aktivity (produktové a procesní inovace) firem a posílit tím jejich
konkurenceschopnost a úspěšnost na trzích.
Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílelo Středočeské inovační centrum, spolek (SIC)
inovačním voucherem (jednorázovou dotací) ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která mohla tvořit nejvýše
75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílel nejméně 25 %. Na SIV bylo Středočeským
krajem, finančním garantem programu, celkem alokováno 5 000 000 Kč, a to v souladu s tzv. RIS3
strategií Středočeského kraje.
Výzva v programu k podávání žádostí byla otevřena 18. 1. 2016 – 23. 2. 2016, během níž SIC obdržel
celkem 97 žádostí s požadovanou podporou v celkové výši 12 342 570 Kč. Během března byly projekty
vyhodnoceny, přičemž 12 z nich bylo pro nesplnění podmínek vyřazeno, 7 projektů bylo vybráno a
schváleno Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje jako excelentních1 a ze zbylých 78
žádostí bylo vylosováno a schváleno dalších 34 projektů. V průběhu dubna se s 41 firmami uzavřely
smlouvy o poskytnutí voucherů a od dubna do konce června byly uzavřeny smlouvy o dílo mezi
příjemci voucherů a poskytovateli znalostí. Samotná realizace projektů probíhala od dubna do října
2016. Pět firem zpravidla kvůli velké zaneprázdněnosti voucher nevyužilo, za dvě z nich se podařilo
najít náhradníka, a proto konečný počet realizovaných a podpořených projektů byl 38. V listopadu a
prosinci 2016 tak bylo proplaceno celkem 38 inovačních voucherů v celkové výši 4 609 186 Kč.

1

Projekty měly významnou přidanou hodnotu jak pro výzkumnou organizaci tak pro firmu.
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Graf 1: Četnost voucherů dle výše poskytnuté dotace
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3. Základní charakteristika podpořených projektů
Oborová struktura příjemců SIV na straně firem je poměrně diferencovaná, rozdělení do šesti skupin
je následující: Life Sciences a nanotechnologie (8 firem); strojírenství a zpracování kovů (6);
automotive, elektrotechnika a ICT (5); stavebnictví (vč. výroby stavebních hmot) (5); zemědělství a
potravinářství (4 firmy) a životní prostředí, energetika a jiné (10). Mezi příjemci voucherů bylo 6
akciových společností, 31 společností s ručením omezeným a jedno družstvo.
Graf 2: Struktura příjemců SIV na straně firem dle oborů působení
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat projektů přihlášených do SIV

Graf 3: Poskytovatelé znalostí v projektech podpořených SIV
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat projektů přihlášených do SIV

Jednoznačně největší poptávka ze strany žadatelů byla po spolupráci s Českým vysokým učením
technickým v Praze (41 abs., resp. 42 % všech žádostí), zejména s Fakultou strojní a UCEEB –
Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (shodně po 15 žádostech), následované Fakultou
informačních technologií (5 žádostí) a Fakultou stavební (3 žádosti). S ČVUT nakonec spolupracovalo
9 příjemců SIV, 4 s UCEEB a 3 s Fakultou strojní a ČVUT tedy byla i nejčastějším partnerem firem u
podpořených projektů.
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S velkým odstupem druhým nejžádanějším poskytovatelem znalostí ze strany firem byly ústavy
Akademie věd (12 žádostí), kde i díky podpořeným třem excelentním projektům bylo nakonec
realizováno celkem 8 projektů na šesti různých ústavech AV ČR.
Graf 4: Dřívější spolupráce všech 97 žadatelů
s poskytovateli znalostí
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35%

Graf 5: Dřívější spolupráce 38 příjemců SIV
s poskytovateli znalostí
Smluvní
výzkum
26%

Nákup
licence
1%

Nová
spolupráce
32%
Jiný typ
spolupráce
5%

Jiný typ
spolupráce
9%
Společný
projekt
29%

Společný
projekt
37%

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat projektů přihlášených do SIV

Přibližně jedna třetina příjemců na straně firem (přesně 32 %) dosud nikdy nespolupracovala
(neměla žádnou zkušenost) na výzkumu a vývoji s žádnou vysokou školou či výzkumnou organizací,
přičemž teprve na základě zkušenosti se SIV byla spolupráce nově navázána. Naopak dvě třetiny firem
(příjemců i žadatelů) s různými poskytovateli znalostí již v minulosti spolupracovalo, ať už formou
smluvního výzkumu (shodně 26 % příjemci i žadatelé), společného výzkumného či vývojového projektu
spolufinancovaného z veřejného dotačního titulu (37 % příjemců a 29 % žadatelů) nebo jiným
způsobem (např. nákup licence, konzultace, semináři, zkoušky, nedotované společné projekty nebo i
kombinace předchozích typů spoluprací).

Hodnocení spolupráce u příjemců voucherů
4. Výsledky on-line šetření mezi příjemci voucherů
V listopadu 2016 bylo všech 38 příjemců SIV požádáno o vyplnění krátkého on-line dotazníku a
během tří týdnů se podařilo získat odpovědi 29 firem, návratnost tedy dosáhla velmi slušných 76 %.
Zkoumaný vzorek lze považovat za dostatečně velkou část všech příjemců SIV, takže je možné závěry
považovat za relevantní popis situace.
Z hlediska právní formy bylo 14 % respondentů akciovou společností, 83 % společností s ručením
omezeným a jeden (3 %) měl formu družstva. Dotazovaným 29 firmám byla vyplacena dotace
v celkové výši 3 551 862 Kč, což představuje 77 % celkové vyplacené dotace na SIV. Celkové náklady
těchto 29 podpořených projektů dosáhly 5,7 mil. Kč a způsobilé náklady činily cca 4,8 mil. Kč.
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Graf 6: Velikostní struktura firem dle počtu
Graf 7: Poskytovatelé znalostí dotazovaných firem
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Z hlediska velikostní struktury 38 % dotazovaných společností patří mezi mikrofirmy (do 10
zaměstnanců), dalších 31 % tvoří malé firmy (11-50 zam.), 17 % střední firmy a 14 % velké firmy (nad
250 zam.). Podpora inovačními vouchery tedy směřovala především mezi menší společnosti, které
se často potýkají s řadou různých vstupních bariér spolupráce s výzkumnými organizacemi.
Respondenti v rámci SIV převážně (15 firem) spolupracovali s pražskými vysokými školami (52 %,
především s ČVUT a ČZU), sedm firem (24 %) si vybralo celkem 6 různých výzkumných ústavů Akademie
věd (převážně také v Praze nebo v jejím nejbližším okolí), další čtyři firmy si za partnera zvolily dvě
vysoké školy na Moravě (VUT v Brně a UP v Olomouci), 2 firmy spolupracovali se soukromou
výzkumnou organizací z Plzeňského kraje a jedna společnost s Jihočeskou univerzitou. Je tedy patrná
silná vazba na výzkumné organizace v Praze, které jsou přirozenými partnery pro firmy ze
Středočeského kraje.
Graf 8: Struktura firem dle oborového zaměření
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

10

Graf 9: Trhy, na kterých firmy působí
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Všechny dotazované firmy prodávají své výrobky nebo nabízejí své služby na českém trhu, 79 %
exportuje i do sousedních zemí, 62 % kromě sousedů navíc i do dalších evropských zemí a 38 %
exportuje nejen do Evropy ale i mimo ni. Mezi firmami, které působí i na globálních trzích (mimo
Evropu), jsou především střední a větší firmy v pokročilejší fázi rozvoje. Malé a hlavně mikrofirmy (do
10 zaměstnanců) působí zejména na domácím českém trhu nebo v sousedních zemích.
Graf 10: Oblasti fungování firmy, na které cílily výsledky aktivit podpořených SIV
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Respondenti byli požádáni, aby vybrali oblasti/segment fungování firmy, kde došlo, resp. dojde v blízké
budoucnosti, ke zlepšení na základě výsledků aktivit podpořených SIV. Většina firem (52 %) uvedla, že
spolupráce s výzkumnou organizací v rámci inovačního voucheru vedla/povede ke zlepšení
produktového portfolia firem, které nabízí zákazníkům – tedy např. jeho rozšíření, vyvinutí
inovovaných výrobků/služeb, které budou na trhu více konkurenceschopné apod. 18 % firem uvedlo,
že spolupráce podpořená inovačním voucherem přispěla k prosazení firmy na nových trzích ať už
teritoriálně nebo produktově. 14 % firem uvedlo přínos spolupráce pro zlepšenou komunikaci se
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zákazníky, lepší marketing jejích produktů/aktivit a stejný podíl (14 %) firem pocítil zlepšení v oblasti
interních/výrobních procesů vedoucí zejména ke snížení výrobních nákladů, větší efektivitě nebo i
zmírnění dopadu na životní prostředí.

Pro lepší představu, k čemu přispěla spolupráce s poskytovatelem znalostí podpořená inovačním
voucherem, uvádíme některé konkrétní komentáře respondentů (v anonymní podobě):
-

Odzkoušení nové technologie, díky které jsme schopni nabídnout výraznou inovaci našeho
produktu.

-

Na základě poskytnuté studie, jsme si ověřili, že naše obchodní strategie se ubírá správným
směrem a v současné době přehodnocujeme jednotlivé dílčí kroky, které lze na základě poskytnuté
studie vylepšit, tak aby byl náš produkt lépe uplatitelný na trhu.

-

Spolupráce přinesla firmě silnější postavení na trhu a větší konkurenceschopnost. Výsledkem
spolupráce budou statické tabulky spojů a certifikace výrobků. Oba tyto výsledky zvýší zájem
o produkty naší firmy. Statické tabulky jsou určeny projektantům a statikům. Certifikace výrobků
je nutná pro expanzi na zahraniční trhy, v čemž je shledán největší přínos.

-

Jsme nyní držiteli ověřeného postupu zpracování velice specifické moderní potravinářské suroviny.
Pravděpodobně ve středoevropském regionu jsme jediní s touto znalostí. To nám dává
konkurenční výhodu, kterou plánujeme v nejbližším období využít.

-

Aplikovali jsme doporučená opatření ke snížení energetických úspor, dále jsme na základě
navržené změny technologického procesu snížili spotřebu dusíku.

-

Detekování příčin tvorby zmetků při výrobě plastových dílů a jejich eliminace. Lepší porozumění
procesu, nalezení úzkých míst s nejvyšší tvorbou zmetků.

-

K získání studie a navázání vztahu s odborným pracovištěm, se kterým máme v plánu nadále
spolupracovat.

Celkový dojem firem z podpořených a realizovaných projektů je velmi pozitivní, protože všichni
respondenti bez výjimky uvedli, že projekty považují celkově za úspěšné a přínosné pro jejich
podnikání.

5. Hodnocení spolupráce s poskytovatelem znalostí
Důležitým účelem celého programu SIV bylo, aby si firmy vyzkoušely a otestovaly na menších
projektech vzájemnou spolupráci s poskytovatelem znalostí, případná z toho vyplývající potenciální
rizika a problémy spolupráce a ty mohly poté eliminovat. Hodnocení spokojenosti firem se spoluprací
s poskytovatelem znalostí přináší velmi důležité informace o případných bariérách, jaké pociťují firmy.
Na otázku, jak hodnotí firmy přínosnost spolupráce s poskytovatelem znalostí ve vztahu
k očekáváním před zahájením projektu, odpovědělo 79 % respondentů nejvyšší známkou, což
znamenalo, že spolupráce byla bezproblémová a přínosná, předčila očekávání firem.
Zbylých 21 % firem ohodnotilo spolupráci dle školního hodnocení dvojkou, jednalo se ve dvou
případech o spolupráci s ČVUT a ústavem AV ČR a jednou s VUT v Brně a ČZU), přičemž se jednalo
(kromě jednoho případu) o firmy, které s daným poskytovatelem znalostí již měly dřívější zkušenost.
Žádná firma nebyla se spoluprací s poskytovatelem znalostí částečně nebo úplně nespokojena a
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nepoužila tedy hodnocení 3, 4 a 5 (=spolupráce nesplnila očekávání, nebyli jsme spokojeni s tím, co
firma spoluprací získala).
Graf 11: Hodnocení spolupráce s poskytovatelem
znalostí (stupnice 1–5; 1= Spolupráce byla přínosná,
předčila očekávání; 5=spolupráce nesplnila
očekávání, nebyli jsme spokojeni s tím, co firma
spoluprací získala)

Graf 12: Bariéry/překážky ve spolupráci
s poskytovatelem znalostí z pohledu firem
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

I přes velice kladné hodnocení spolupráce nesmí v průzkumu chybět i otázka, která zjišťuje, jaké
konkrétní bariéry či překážky během spolupráce firmy pociťovaly. 76 % firem se při realizaci projektu
nesetkalo s žádnou překážkou, 14 % firem uvedlo v různých formách mírnou časovou prodlevu na
straně poskytovatele znalostí, která však realizaci projektu vážněji neohrozila.
Pro dokreslení uvádíme konkrétní bariéry, které uvedly jednotlivé firmy:
-

-

Ve dvou případech se jednalo o zdlouhavý schvalovací proces na univerzitě předtím než je
možné spolupracovat s konkrétním výzkumníkem, resp. univerzita neměla připravené
mechanizmy pro takovýto způsob spolupráce, a firma tudíž požadované služby dostala se
zpožděním oproti původnímu očekávání.
Dále pak velká časová vytíženost u poskytovatele znalostí, nedodržování předem dohodnutých
termínů či doba dovolených během letních prázdnin, což vedlo opět k časovým prodlevám.
Zejména část týmu, která se zaměřila na výzkum v konkrétní tematické oblasti, neměla ani
základní povědomí o provozních podmínkách praxe - zde bylo nutno hodně komunikovat,
vysvětlovat.

Jiné bariéry, které respondenti na straně firem pociťovali, byly např. drobné počáteční nedorozumění,
časová vytíženost všech zainteresovaných a z toho občas vyplývající složitější logistika (v obou
případech se jednalo o novou spolupráci) a v posledním případě došlo k časové prodlevě vlivem třetí
strany – dodavatele materiálu.
Obecně se tedy potvrdily nejčastější bariéry, které firmy ve spolupráci s výzkumnými organizacemi vidí
– malá časová flexibilita výzkumníků, menší znalost praktického prostředí ve firmách, chybějící
formální mechanismy upravující nastavení a průběh spolupráce výzkumné organizace s firmami.
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Graf 13: Dopady nerealizace projektu podpořeného SIV na fungování firmy
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Respondenti byli rovněž požádáni, aby se pokusili popsat, v čem by byla situace ve firmě odlišná,
pokud by projekt spolupráce s výzkumnou organizací podpořený SIV nerealizovali. Každý
z respondentů uvedl, že by jim případná nerealizace projektu v něčem ztížila jejich situaci. 59 %
respondentů odpovědělo, že svůj produkt by určitě tak rychle neinovovalo/nemodifikovalo či
dokonce vůbec nevyvinulo, 27 % firem by nedokázalo dostatečně rychle reagovat na
změny/poptávku na trhu a 14 % firem by v případě nerealizace nadále mělo vyšší provozní náklady.
To jen potvrzuje zjištění z kapitoly 4, že hlavní oblasti, v kterých firmám projekty pomohly, jsou uvedení
inovovaného či zcela nového produktu na trh, rychlejší reakce na poptávku z trhu a od zákazníků nebo
snížení provozních nákladů či dopadů na životní prostředí.
Pro dokreslení situace uvádíme některé konkrétní komentáře k dopadům případné nerealizace
projektu na fungování firmy:
-

V počátečních fázích komerčních projektů bychom strávili více času přípravou a byly by větší
nejistoty na začátku projektů.

-

Těžko bychom poskytovali služby stávajícím zákazníkům vzhledem k tomu, že bude zaváděna nová
legislativa, která zásadně změní současné podmínky na trhu

-

Firma by byla méně konkurenceschopná a zároveň by nebyla možnost prorazit na zahraniční trhy.

-

Danou problematiku bychom neřešili a v důsledku toho bychom měli užší portfolio produktů.

-

Detekce příčiny vadných výrobků by byla mnohem zdlouhavější, což by přineslo vyšší provozní
náklady. Efektivita výroby by byla nižší.

-

Nebyly by k dispozici exaktně ověřené informace a skutečnosti, stále by se odkazovalo na jinak
neověřené empirické znalosti z praxe.

-

Krach společnosti.

6. Hodnocení programu Středočeských inovačních voucherů a poskytovatele dotace
Firmy dále ve svých komentářích uvedly, jaké aspekty dotačního titulu SIV hodnotily pozitivně. Jejich
odpovědi shrnuje následující graf, přičemž 52 % firem vyzdvihlo především nízkou administrativní
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náročnost a velmi dobrou komunikaci s poskytovatelem, což znamená především velmi pozitivní
hodnocení pro Středočeské inovační centrum jako administrátora programu. Shodně 17 %
respondentů uvedlo, že pozitivně hodnotí možnost navázání dlouhodobé spolupráce
s poskytovatelem znalostí, která se jim díky programu SIV otevřela. Dalších 17 % pak pozitivně
hodnotí rychlost a pružnost dotačního titulu. Mimo to firmy hodnotily i samotnou spolupráci
s poskytovatelem dotace, tedy SIC. 90 % (26) firem hodnotilo služby SIC v souvislosti s programem
Středočeských inovačních voucherů nejlepší známkou a 3 firmy udělily dvojku.
Graf 14: Pozitivní aspekty dotačního titulu z pohledu firem
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Z odpovědí respondentů pro ilustraci vybíráme některé názory na pozitivní aspekty programu:





Aktivace rychlé a účinné spolupráce s akademickým sektorem, a kromě vlastních praktických
výstupů i umožnění a rozvoj dlouhodobější spolupráce.
Překvapila mne nízká administrativní náročnost projektu od žádosti po jeho uzavření.
Gratuluji, vydržte v nastoupeném směru.
Příležitost i pro malé společnosti spolupracovat s výzkumnými organizacemi (navazování
vzájemných vztahů pro další spolupráci), které by jinak na tuto spolupráci neměly finance.
Poměrně rychlý proces schvalování projektů.

Graf 15: Návrhy na změny dotačního titulu SIV
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Součástí evaluace byla také otázka na případné změny v dotačním titulu, které by z pohledu firem vedly
k jeho lepšímu a efektivnějšímu využití a zvýšení pozitivních dopadů. Většina respondentů (54 %) by
pravidla dotačního titulu neměnila, neboť jim vyhovují a umožňují jim nastavení efektivní spolupráce
s poskytovateli znalostí. 21 % firem se vyjádřilo tak, že by jim vyhovovalo navýšení dotace a/nebo
delší realizační doba, protože by chtěly využít podporu pro větší a dlouhodobější spolupráci
s poskytovateli znalostí. Ke kategorii jiné (18 %) opět uvádíme konkrétní komentáře:
-

-

Doporučil bych již při vypsání soutěže v pravidlech umožnit spolupráci s více institucemi a upravil
bych k tomu formuláře. Naše zkušenost je, že firma může vidět jako efektivní spolupráci více
výzkumných laboratoří v různých institucích, kterou si jejich zaměstnanci neuvědomují a tím
probudit návazné aktivity i uvnitř těchto institucí.
V budoucnu možná rozšíření podpory jinou formou i na návazné dlouhodobější společné projekty
s poskytovateli znalostí.
Lepší propagace programu SIV. Bez oslovení ze strany univerzity bychom o této možnosti nevěděli.

7. Další plány firem ve spolupráci s poskytovateli znalostí
Klíčovým cílem nástroje inovačních voucherů je usnadnit firmám navázání prvotního kontaktu
s poskytovatelem znalostí a získání zkušeností vzájemnou spoluprací na menších projektech.
Smyslem je tak probudit na obou stranách zájem ve spolupráci pokračovat a to na dalších, v ideálním
případě i rozsáhlejších a dlouhodobějších společných projektech. Proto se hodnocení první výzvy
v programu SIV zaměřuje i na to, zda plánují a případně jakým způsobem budou podpořené firmy dále
ve spolupráci s výzkumnou organizací pokračovat.
Prakticky všechny (97 %) firmy plánují ve spolupráci s výzkumnou organizací, se kterou
spolupracovaly v rámci inovačního voucheru, dále pokračovat. Jediná firma, která uvedla, že
spolupracovat již dále nehodlá, nemá díky pokrytí celého výrobního programu certifikacemi v
následující době potřebu další spolupráce a pokud by tato situace nastala, velice ráda se obrátí na
„svou“ výzkumnou organizaci.
Graf 16: Formy pokračování interakce s poskytovateli znalostí firem podle předchozí spolupráce
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Přibližně dvě třetiny dotazovaných firem (20) již před obdržením SIV mělo nějakou
zkušenost/spolupracovalo s výzkumnou organizací nebo dokonce s více partnery z této sféry. Z těchto
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firem, které měly již se spoluprací zkušenosti, polovina v průzkumu odpověděla, že po realizaci
projektu s daným poskytovatelem znalostí v rámci SIV plánuje intenzivnější nebo dlouhodobější
spolupráci, 35 % (7) ve stejné rozsahu a 10 % (2) by se rádo realizovalo společný projekt financovaný
např. Technologickou agenturou nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu (zejm. OP PIK).
Na druhé straně třetina firem (9) spolupracovala s VO díky inovačnímu voucheru poprvé. Velmi
pozitivní je zjištění, že i všechny tyto firmy chtějí se „svým“ poskytovatelem znalostí nadále
spolupracovat a většina (5 firem) dokonce intenzivněji nebo dlouhodobě. Jinými slovy to znamená,
že díky relativně malým finančním prostředkům poskytnutým v rámci SIV, se podařilo nejen iniciovat
novou spolupráci s výzkumníky, ale přispět i k většímu vzájemnému porozumějí firem a výzkumníků,
ale pravděpodobně i zvýšit poptávku po tomto druhu spolupráce.

Graf 17: Formy pokračování spolupráce
s poskytovateli znalostí
7%

Graf 18: Způsoby financování další spolupráce
s výzkumnými organizacemi
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Potěšující je i zjištění, že více než polovina (konkrétně 56 %) firem využívajících podporu SIV, chce
dále pokračovat ve spolupráci s výzkumnou organizací ve větším rozsahu – tzn. buď intenzivněji (více
společných projektů, častější nárazová spolupráce) nebo dlouhodobější formou. Další spolupráci firmy
zpravidla (78 %) plánují financovat kombinací veřejných a vlastních zdrojů, 18 % z nich se bude spoléhat
pouze na vlastní zdroje, naopak pouze 4 % firem hodlá využít výhradně dotací. To znamená, že byl
naplněn jeden z hlavních cílů programu Středočeských inovačních voucherů, kterým je podnícení
dlouhodobější a intenzivnější spolupráce firem s výzkumnými organizacemi, kdy dochází k přenosu
poznatků a technologií z akademické/výzkumné sféry do firem, které tak posilují svou
konkurenceschopnost a zvyšují díky tomu svou šanci uspět na trhu.
89 % respondentů dále uvedlo, že se i v budoucnu plánuje zúčastnit dalších výzev Středočeských
inovačních voucherů, pokud budou vypsány, 3 firmy nebyly zatím rozhodnuty.
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Graf 19: Oborová struktura firem dle jejich celkových ročních výdajů na spolupráci s VO
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Na závěr průzkumu byly firmy požádány o zveřejnění celkového ročního objemu (průměr za poslední
3 roky) spolupráce s výzkumnými organizacemi ve finančním vyjádření. Bez největší firmy průměrná
výše těchto výdajů činila cca 580 tis. Kč, mediánová hodnota 350 tis. Kč. Zhruba dvě třetiny firem
vydává na spolupráci s výzkumnými organizacemi alespoň více než 200 tis. Kč, třetina z nich dokonce
více než 1 milion Kč. Z toho také vyplývá, že firmy jsou velmi dobře finančně připraveny na
pokračování iniciované spolupráce s výzkumnými organizacemi. Jak ukazuje graf výše, vyšší podíl
firem s průměrnými ročními výdaji na spolupráci nad 200 tisíc pochází z progresivních oborů Life
Sciences a nanotechnologií, dále firem z oblasti ŽP a energetiky a strojírenských firem. Na opačné
straně jsou stavební firmy vč. výrobců stavebních hmot, které povětšinou vydávají menší částky do 200
tisíc ročně.
Graf 20: Formy předpokládané další spolupráce s poskytovateli znalostí dle ročních výdajů firem na
spolupráci s výzkumnými organizaci
do 200 tis. Kč
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Rovněž spolupracovat s výzkumnými organizacemi intenzivněji nebo dlouhodoběji plánuje větší podíl
firem, které vydávají na tuto spolupráci již nyní více peněž. Naopak firmy, které budou s VO
spolupracovat v obdobném rozsahu jako v rámci SIV, mají výdaje na spolupráci ve VaV nižší.

Případová studie spolupráce podpořené Středočeských inovačním voucherem
Jako vhodná případová studie názorně popisující průběh spolupráce a přínos pro firmu byl zvolen
projekt, jehož předmětem bylo expertní ověření možností použití vysokorychlostních mlýnů pro mletí
rostlinných materiálů. Firma měla v minulosti zkušenost s ČVUT v rámci řešení výzkumného/vývojové
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projektu financovaného z veřejných zdrojů, ale s daným poskytovatel znalostí (ČZÚ) se jednalo o první
spolupráci. Celkové náklady projektu činili 242 tis. Kč, přičemž firma obdržela SIV ve výši 150 tis. Kč.
Jednalo se o tzv. mikrofirmu (do 10 zaměstnanců), která uvedla, že bez veřejné podpory by si tuto
spolupráci nemohla dovolit, resp. musela by projekt o několik let posunout, což by se mohlo negativně
projevit v její konkurenceschopnosti na trhu.
Při realizaci projektu byly využity znalosti a duševní vlastnictví firmy (poskytla vysokorychlostní mlýny),
zhotovitel (ČZÚ) sestavil požadavky na jemné mletí agrárních surovin pro známé i pokročilé
technologie, navrhl a realizoval mlecí nástroje pro firmou dodané mlýny pro mletí rostlinné biomasy,
provedl zkoušky mlýnu s vybranými agrárními materiály s různým obsahem vody a požadovanou
výstupní granulometrií produktů, provedl laboratorní měření vlastností vstupních materiálů i
výstupních produktů a učinil závěry pro použití vysokorychlostního mlýnu v oblasti zemědělské výroby
(a návazných oblastech), které se vyznačují velkými objemy produkovaných či zbytkových materiálů.
Projekt se tak dotýkal problému bioplynových stanic na rostlinnou biomasu, která spočívá v nízké
biodegradabilitě substrátu obvykle nepřesahující 20 %. Výsledky opakovaného mletí biomasy
prokázaly, že došlo ke snížení obsahu vody, dále zjistily, kdy došlo k nejvyššímu nárůstu teploty, a u
různých vstupních materiálů ukázaly granulometrii výstupních částic po obou mletích.
Na základě výsledků spolupráce, bylo možné učinit závěr, že mechanický rozklad biomasy
vysokorychlostními mlýny, které jsou duševním vlastnictvím firmy, má velký potenciál stát se efektivní
součástí technologií předúprav surovin a to nejen při výrobě biopaliv. Přínosem je nižší materiálová
náročnost a vyšší efektivita zpracování rostlinné biomasy.
Firma ohodnotila spolupráci s ČZÚ nejlepší známkou a zmínila, že spolupráce ji výrazně posunula
kupředu ve smyslu posílení jejího tržního postavení. Na SIV ocenila především vstřícnost a skvělou
spolupráci se SIC a navrhla i navýšení dotace pro případné další kolo SIV, kterého by se ráda opět
zúčastnila. Firma dále plánuje s ČZÚ spolupracovat přibližně ve stejném rozsahu na dalších otázkách,
které se objevily již během tohoto projektu a tuto spolupráci by financovala nejlépe kombinací
vlastních i veřejných zdrojů (firma ročně vydá na spolupráci s VO cca 500 tis. Kč).

8. Neúspěšní žadatelé
V listopadu 2016 byli rovněž požádáni neúspěšní žadatelé o vyplnění zkráceného on-line dotazníku a
v průběhu dvou týdnů se podařilo získat odpovědi 14 firem. Cílem průzkumu mezi neúspěšnými
žadateli bylo především zjistit informace o tom, jestli a jakým způsobem firma svůj projekt spolupráce
s výzkumnou organizací realizovala bez přidělené dotace.
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Graf 21: Realizace projektů bez SIV
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Ano, pouze z vlastních zdrojů firmy
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi neúspěšnými žadateli o SIV

Devět neúspěšných žadatelů o Středočeský inovační voucher (64 % vzorku) svůj projekt vůbec
nerealizovalo, naopak 5 firem navázalo spolupráci s výzkumnou organizací i bez obdržení SIV a svůj
projekt uskutečnilo. Čtyři z nich ho financovali z vlastních zdrojů a jedné firmě se podařilo uspět
v jiném dotačním programu. Ve dvou případech firmy uvedly, že spolupráce s výzkumnými
organizacemi probíhá již dlouhodobě.
Graf 22: Plánujete v budoucnu účast v případné další výzvě SIV?
Nevím
14%

Ne
14%

Ano
72%

Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi neúspěšnými žadateli o SIV

Pozitivní je zjištění, že 10 firem (72 % odpovědí neúspěšných žadatelů) se plánuje v budoucnu zúčastnit
dalších výzev Středočeských inovačních voucherů, pokud budou vypsány, 2 firmy zatím nevěděly, zda
by se zapojily a 2 firmy tuto potřebu nemají.
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9. Potřeby firem v oblasti spolupráce s výzkumnými organizacemi
Firmy byly také v rámci šetření dotazovány na další problémy, bariéry nebo potřeby, které mají
v oblasti spolupráce s poskytovateli znalostí. Otázka směřovala na to, jak a případně s kterými z nich
jim může pomoci SIC nebo obecně veřejný sektor.


Mělo by se vytvářet prostředí pro navazovaní kontaktů, výměnu informací, společné projekty
s výzkumnými organizacemi. Možná ve spolupráci s dalšími inovačními centry organizovat
(např. 1 x ročně) konference/setkání určitým směrem zaměřených firem a výzkumných
organizací (např. v našem případě biotechnologie/molekulární a buněčná biologie).



Veřejná správa by se měla více zaměřit na podporu technologického transferu z výzkumných
institucí do firem včetně finanční podpory ochrany duševního vlastnictví. Před lety jsem měl
možnost mluvit například se zástupci Massachusetts Technology Transfer Center, USA a
Massachusetts Institute of Technology, USA. Mám pocit, že v ČR stále jdeme nějakými
vlastními cestami místo použití těch úspěšných a vyzkoušených. S tím souvisí i pochopení, že
při podpoře transferu technologií se musí počítat s relativně nízkou úspěšností, která je
vyvážena výrazným růstem těch úspěšných projektů. Překvapily mne SIC vouchery jako jeden
z projektů jdoucí pode mne správným směrem.



Bylo by užitečné propagovat úspěchy výzkumů středočeských firem (workshop, web). V
případě, že osvědčené řešitelské týmy vstupují do velkých projektů (např. TAČR) či Horizont,
uvítali bychom nějakou podporu (dotace na předprojekční přípravu, doporučení přiložené k
projektu apod.).



Financování externích výzkumných pracovníků (konzultace, částečné úvazky), aby mohla být
prohloubena spolupráce i v oblasti konzultace problémů



Lze uvažovat i o nabídce znalostních školení ze stran VO pro SME v oblasti vědy a výzkumu.



Vytvoření platformy nebo databáze volných výzkumných kapacit.



Pro živnostníky a malé a střední podniky je obecně problém dosáhnout na nákladné služby
odborných institucí, což jde rozhodně proti snahám o využití jejich inovačního potenciálu (a
ten rozhodně není malý). Zvlášť nesmyslné je to ve chvíli, kdy výrobek podléhá povinné
certifikaci před uvedením na trh, tato služba je v řádu statisíců korun a neexistuje efektivní
nástroj, jak malým pomoci.

21

Přílohy
Graf: Vyplacená dotace u projektů podpořených SIV 2016 dle jednotlivých poskytovatelů znalostí
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV

Graf: Vyplacená dotace u projektů podpořených SIV 2016 dle typů poskytovatelů znalostí
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě on-line průzkumu mezi příjemci SIV
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