
MICROSYS spol. s r.o. je spoleËnost spadajÌcÌ do kategorie mal̋ch podnik̆, kter· p̆sobÌ 
v†MoravskoslezskÈm kraji jiû od roku 1991. ZamÏ̄uje se p̄edevöÌm na v̋voj vizualizaËnÌho 
softwaru PROMOTIC a na komplexnÌ dod·vky aplikacÌ v oblasti pr̆myslovÈ automatizace. D·le 
sv̋m klient̆m nabÌzÌ doplÚkovÈ sluûby, jako jsou nap̄Ìklad ökolenÌ, konzultace, vypracov·nÌ 
studiÌ a projekt̆. SpoleËnost prod·v· sv̆j software PROMOTIC nejen v »eskÈ republice a na 
Slovensku, ale ve spolupr·ci s obchodnÌmi z·stupci v Polsku takÈ v Holandsku a Belgii. Firma je 
drûitelem certifik·tu »SN EN ISO 9001:2001. 

PODPORA PODNIKÁNÍ
Program Inovace

Případová studie MICROSYS, spol. s r.o.



Popis projektu 

„Inovace průmyslového řídicího systému“

Výzkum a vývoj

Firma MICROSYS spol. s r.o. se zamÏ̄ila na v̋voj nosnÈho produktu, 

kter̋m je pr̆myslov̋ Ì̄dÌcÌ systÈm PROMOTIC. V̋zkumnÈ a v̋vojovÈ 

pr·ce na jeho modernizaci a zdokonalov·nÌ jsou trvalou ËinnostÌ firmy 

a†probÌhajÌ v souladu s nov̋mi poznatky v oboru. V urËit̋ch etap·ch se 

vöak nahromadÌ poûadavky z praxe a z·mÏry ēöitel̆ vẏstÌ v nutnost 

z·sadnÌ inovace produktu. Tato situace nastala u systÈmu PROMOTIC 

v†pr̆bÏhu roku 2004, kdy se firma rozhodla ēöit p̄echod na novou 

generaci softwaru. P̄i posouzenÌ n·kladovÈho hlediska se jako jedna 

z†moûnostÌ nabÌzela forma financov·nÌ projektu s vyuûitÌm dotace 

z†fond̆ EU v r·mci programu INOVACE.

Praktické využití

PROMOTIC je softwarov̋ n·stroj pro tvorbu aplikacÌ, kterÈ monitorujÌ, 

Ì̄dÌ a zobrazujÌ technologickÈ procesy v nejr̆znÏjöÌch oblastech 

pr̆myslu. V systÈmu PROMOTIC jsou zabudov·ny vöechny nezbytnÈ 

komponenty pro tvorbu jednoduch̋ch i rozs·hl̋ch vizualizaËnÌch 

āÌdicÌch systÈm̆. Produkt zÌskal jiû v minulosti nÏkolik ocenÏnÌ na 

Ëesk̋ch i mezin·rodnÌch v̋stav·ch. Inovovan· varianta systÈmu 

PROMOTIC je urËena zejmÈna pro Ì̄zenÌ energetick̋ch a tepelnÏ-

technick̋ch proces̆. Uûivatel̆m v tÏchto p̄Ìpadech p̄in·öÌ zejmÈna 

ṡpory p̄i spot̄ebÏ energiÌ.

Realizace projektu

CÌlem p̄edkl·danÈho projektu bylo zavedenÌ technicky novÈho 

softwarovÈho produktu na b·zi systÈmu PROMOTIC do v̋roby a na trh. 

Dotace slouûila p̄edevöÌm k pōÌzenÌ softwarovÈho a hardwarovÈho 

vybavenÌ a soust̄edÏnÌ ēöitelsk̋ch kapacit, coû firmÏ MICROSYS spol. † 

s†r.o. umoûnilo urychlit inovaËnÌ pr·ce a n·slednÏ s nov̋m produktem 

proniknout na trh rychleji, neû by tomu bylo bez finanËnÌ podpory. 

Samotn· realizace projektu trvala p̄ibliûnÏ 18 mÏsÌc̆ a podÌleli se na nÌ 

nejenom program·tōi a projektanti, ale i vedenÌ spoleËnosti. CelkovÈ 

n·klady byly financov·ny vlastnÌmi zdroji a pomocÌ bankovnÌho v̇Ïru. 

Projekt byl pro spoleËnost prvnÌ zkuöenostÌ s Ëerp·nÌm dotace ze 

Struktur·lnÌch fond̆ EU.

P̄Ìnosy projektu

rozöÌ̄enÌ prodeje produktu

snÌûenÌ n·klad̆ na spot̄ebu energiÌ u uûivatel̆

zv̋öenÌ konkurenceschopnosti firmy

zv̋öenÌ zamÏstnanosti, zejmÈna u drobn̋ch podnikatel̆ 

v†pr̆myslovÈ automatizaci

l

l

l

l

Rozhovor s jednatelem společnosti Ing. Antonínem Motyčkou 

Kde jste se dozvěděli o možnosti čerpání dotace z programu Inovace?

ÑNa p̄elomu let 2003 a 2004 jsme zaËali vÏnovat pozornost informaËnÌ 

kampani zamÏ̄enÈ na moûnosti vyuûitÌ finanËnÌch prost̄edk̆ ze 

Struktur·lnÌch fond̆ EU, kter· probÌhala ve sdÏlovacÌch prost̄edcÌch 

a†zejmÈna na internetu. ŻËastnili jsme se takÈ odbornÈho semin·̄e na 

toto tÈma.ì

Jaké byly vaše první kroky k využití dotací ze Strukturálních fondů EU?

ÑZaË·tkem roku 2004 jsme zpracovali n·ö z·mÏr inovace ñ modernizace 

do formy pÌsemnÈho materi·lu, kter̋ potÈ slouûil pro dalöÌ jedn·nÌ 

s†k̋mkoliv bylo t̄eba. PotÈ jsme vybrali konzultaËnÌ firmu z nabÌdky na 

internetu (v b̄eznu roku 2004) a spoleËnÏ vyhledali z moûn̋ch dotaËnÌch 

program̆ ten, kter̋ byl pro n·ö projekt nejvhodnÏjöÌ, tj. program 

Inovace.ì

Jak dlouho trvalo zpracování žádosti, než byla kompletně odevzdána?

ÑZpracov·nÌ podklad̆ pro é·dost o poskytnutÌ podpory z OPPP byla 

z·leûitost pomÏrnÏ n·roËn· a hlavnÏ vyûadujÌcÌ zajiötÏnÌ mnoûstvÌ 

potvrzenÌ a vyj·d̄enÌ od r̆zn̋ch institucÌ. K jejÌmu odevzd·nÌ agentūe 

CzechInvest doölo koncem roku 2004.ì

Jaká část z realizace projektu byla pro vás nejobtížnější? 

ÑNejobtÌûnÏjöÌ na projektu bylo splnit nastavenÈ realizaËnÌ v̋stupy, 

nejenom z d̆vodu stanovenÌ vysok̋ch cÌlov̋ch hodnot nov̋ch funkcÌ 

N·klady projektu

CelkovÈ n·klady projektu

z toho celkovÈ uznatelnÈ n·klady

»·stka

6 300 000 KË

6 102 000 KË

Schv·len· dotace 
(max. 46 % z uznateln̋ch n·klad̆) 2 807 000 KË

software, ale i proto, ûe v pr̆bÏhu realizace projektu vzniklo mnoho 

nov̋ch poûadavk̆ na v̋sledn̋ produkt. Nakonec se vöak podāilo 

z·vaznÈ v̋stupy naplnit ve vÏtöÌm rozsahu, neû byl p̆vodnÌ 

p̄edpoklad.ì

Přemýšlíte o možnosti podání dalšího projektu do některého z programů 

v období 2007-2013?

ÑTuto moûnost zvaûujeme. Pokud bychom se rozhodli podat dalöÌ 

projekt, pravdÏpodobnÏ bychom jiû nepot̄ebovali sluûeb konzultaËnÌ 

firmy (snad s v̋jimkou finanËnÌ anal̋zy). V p̄ÌpravnÈ f·zi bychom vyuûili 

opÏt pomoci agentury CzechInvest.ì

Jak vám realizace projektu pomohla zlepšit vaši pozici na trhu?

ÑProjekt byl ukonËen v z·̄Ì roku 2006, takûe na statisticky 

vyhodnotitelnou reakci trhu bude nutno jeötÏ poËkat (nejde o zboûÌ 

masovÈ spot̄eby), ale  obchodnÌ efekt se jiû zaËal projevovat (ve 

4.†ËtvrtletÌ 2006 doölo k v̋raznÏjöÌmu meziroËnÌmu n·r̆stu prodeje).ì  

Máte nějaká doporučení pro ostatní žadatele, na co by měli klást důraz 

při zpracování žádosti o dotaci nebo při realizaci projektu? 

ÑUrËitÏ je dobrÈ db·t na kvalitu zpracov·nÌ a p̄esnost ḋaj̆ 

v†dokumentech a formul·̄Ìch, protoûe i zd·nlivÏ nev̋znamnÈ form·lnÌ 

chyby mohou b̋t nepr̆st̄elnou p̄ek·ûkou a d̆vodem vr·cenÌ materi·lu 

k opravÏ.ì



VÕCE INFORMACÕ ZÕSK¡TE

!

! na e-mailovÈ adrese programy@czechinvest.org
! na internetov̋ch str·nk·ch www.czechinvest.org, www.mpo.cz
! v region·lnÌch kancel·̄Ìch agentury CzechInvest ve vöech krajsk̋ch mÏstech »eskÈ republiky

na bezplatnÈ informaËnÌ telefonnÌ lince  (v pracovnÌ dny od 9:00 do 13:00 hod)800 800 777

Operační program Podnikání a inovace

=

=

Program Inovace 2007 - 2013
  
Program Inovace podporuje dva druhy projekt̆    inovaËnÌ projekty zav·dÏjÌcÌ inovace do v̋roby
                                                                                  projekty na ochranu pr·v pr̆myslovÈho vlastnictvÌ 

Program Inovace (část inovační projekty) pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím 
transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Firmy si budou moci 

vrámci programu pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací.

V minulÈm obdobÌ 2004 ñ 2006 pat̄il program Inovace mezi nejoblÌbenÏjöÌ dotaËnÌ programy. éadatelÈ v r·mci dvou v̋zev podali 
celkem 331 projekt̆ z oblasti inovacÌ. Dotacemi bylo podpōeno 104 projekt̆ v celkovÈ v̋öi zhruba 1,5 mld. KË.

l  podnik p̆sobÌcÌ zejmÈna ve zpracovatelskÈm pr̆myslu 
l  podnik musÌ mÌt alespoÚ 2 uzav̄en· po sobÏ jdoucÌ zdaÚovacÌ obdobÌ
l  projekt musÌ b̋t realizov·n v »eskÈ republice mimo hl. m. Praha 

l  a) inovace produktu - zv̋öenÌ technick̋ch a uûitn̋ch hodnot v̋robk̆, technologiÌ a sluûeb 
l  b) inovace procesu - zv̋öenÌ efektivnosti proces̆ v̋roby a poskytov·nÌ sluûeb 
l  c) organizaËnÌ inovace - zavedenÌ nov̋ch metod organizace firemnÌch proces̆ a spolupr·ce 
     s firmami a vēejn̋mi institucemi* 
l  d) marketingov· inovace - zavedenÌ nov̋ch prodejnÌch kan·l̆* 

*pozn.: c) a d) pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky, pokud souËasnÏ realizujÌ a) nebo b) 

l  dotace ve v̋öi 1 - 75 mil. KË pro inovace produktu a procesu 
l  dotace ve v̋öi do 2 mil. KË pro organizaËnÌ a marketingovÈ inovace 
l  procentu·lnÌ v̋öe podpory je maxim·lnÏ 60 % a Ì̄dÌ se region·lnÌ mapou platnou pro obdobÌ 

2007ñ 2013 (k dispozici na www.czechinvest.org)

Kdo může žádat 
(p̄Ìjemci podpory)

Na co lze získat podporu

(podporovanÈ aktivity)

Kolik lze získat na jeden projekt

(forma a v̋öe podpory) 
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