Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH
VES 14
NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ
PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

EUPRO II (LE)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na
podporu programových projektů základního výzkumu programu mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II (LE).
1.

Cíl programu EUPRO II (LE)

Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit
prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského
výzkumu zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních
aktivitách.
2.

Předmět a oblasti podpory programu EUPRO II

Podpora z veřejných prostředků v programu EUPRO II je určena na financování
programových projektů podporujících účast českých výzkumných pracovišť v rámcových
programech EU a v dalších typech mezinárodních aktivit ve výzkumu a vývoji vycházejících
z bilaterální spolupráce na základě mezivládních smluv. Předmětem podpory může být též
infrastruktura sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji nebo příprava návrhů
projektů pro jednotlivé výzkumné aktivity a projekty rámcových programů, nebo příprava
periodických věcných a finančních zpráv a dalších činností pro podporu úspěšné účasti
českých výzkumných pracovišť ve výše uvedených aktivitách mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji, včetně nezbytné informační podpory a služeb, které poskytují
uchazečům a účastníkům programů mezinárodní spolupráce potřebné informace a pomáhají
s přípravou návrhů projektů nebo s přípravou požadovaných periodických zpráv projektů
nebo s vykazováním čerpaných finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že pravidla velkých
mezinárodních programů výzkumu a vývoje jsou velmi složitá a existují značné rozdíly mezi
programy i mezi zeměmi, je naprosto nezbytné zajistit včasné rozšiřování všech dostupných
informací v české vědecké a odborné komunitě. Právě tak je nezbytné zajistit dostatečně
účinné získávání informací v poradních orgánech jednotlivých mezinárodních programů.
Programem EUPRO II budou tedy podporovány projekty, které dostatečným způsobem zajistí
působení ve všech výše uvedených směrech.
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Prokázání způsobilosti uchazeče

3.

Uchazečem o účelovou podporu v programu EUPRO II (LE) může být organizační složka
státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále
právnická osoba nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky definice výzkumné organizace
podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle
ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Uchází-li se
o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji
způsobilost na všechny tyto uchazeče. Jestliže uchazeč podá více projektů, prokazuje svou
způsobilost u jednoho z podávaných návrhů projektů v originále, u ostatních v kopii, přičemž
je povinen vždy uvést, u kterého návrhu je uložen originál.
Do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu EUPRO II
(„dále jen „veřejná soutěž“) se mohou přihlásit uchazeči, kteří byli nejpozději v den jejího
vyhlášení úspěšně posouzeni Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) jako
výzkumná organizace splňující podmínky pro poskytnutí účelové podpory dle fáze 1 Postupu
při posuzování výzkumných organizací (Výsledky posouzení výzkumných organizací – Fáze
1 jsou zveřejňovány na stránkách RVVI).
4.

Podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže programu EUPRO II

a)

Pro uchazeče o účelovou podporu v programu EUPRO II (LE) se v souladu s § 17
odst. 3 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovuje jako
další podmínka povinnost podat návrh projektu jak v tištěné verzi, tak v identické
elektronické verzi na CD.

b)

Uchazeč o účelovou podporu v rámci této veřejné soutěže musí doložit výzkum a vývoj
jako předmět své činnosti: Tato činnost musí být v případě právnické osoby uvedena
ve zřizovací nebo zakládací listině, společenské smlouvě, stanovách nebo jiném
zakladatelském dokumentu uchazeče vyžadovaném zákonem nebo být stanovena
zvláštním zákonem, pokud je jím uchazeč zřízen – příslušný dokument, který
jednoznačně dokládá předmět činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, je nutno přiložit
k návrhu projektu (povinná příloha elektronické přihlášky).

c)

Program EUPRO II (LE) je určen na podporu projektů základního výzkumu1.

d)

Doba řešení projektu nesmí přesáhnout 4 roky, musí začít v roce 2014 a musí skončit
nejpozději dne 31. prosince 2017.

e)

Pro vypracování návrhu projektu, který je pak žádostí uchazeče o poskytnutí účelové
podpory, slouží zadávací dokumentace zpracovaná poskytovatelem pro vyhlášení
předmětné veřejné soutěže.

f)

Návrh projektu musí být odeslán v elektronické verzi včetně příloh na CD, a to
nejpozději do konce soutěžní lhůty a současně musí být doručen poskytovateli jeden
výtisk každého návrhu projektu podepsaný statutárním zástupcem/oprávněným členem
statutárního orgánu uchazeče/ů v souladu se zřizovací nebo zakládací listinou, výpisem
z obchodního rejstříku, u institucí zřízených příslušnou právní normou, nebo jiným
dokladem o zřízení nebo založení – příslušný dokument, z kterého jednoznačně vyplývá
podpisová pravomoc je nutno přiložit k návrhu projektu (povinná příloha elektronické
přihlášky). V případě více uchazečů, podílejících se na řešení projektu, podepisují návrh
1

Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)
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projektu statutární zástupci všech uchazečů.
g)

Konkrétní výši účelové podpory u jednotlivých projektů stanoví poskytovatel
na základě výsledků hodnocení návrhů projektů podle ustanovení § 21 zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. (podrobněji k tomuto viz bod
dále „Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů“) a v souladu s Rámcem
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

h)

V návrhu projektu musí být specifikovány všechny finanční zdroje, které uchazeč bude
užívat k finančnímu zabezpečení realizace projektu.

i)

Způsobilými náklady projektů programu EUPRO II (LE) jsou náklady vymezené v § 2
odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pokud
jsou současně v souladu s vymezením způsobilých nákladů uvedených v části 5.1.4
písm. a), b), d) až f) Rámce Společenství. Náklady se musí vztahovat výlučně k danému
projektu a k době jeho trvání.

j)

Pro činnosti podporované z veřejných prostředků programu EUPRO II platí, že jde
v plném rozsahu o podporu činností, splňujících podmínku veřejného statku/přelévání
znalostí v souladu s částí 1.3.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2006/C 323/01) a že získané informace jsou určeny celé vědecké komunitě
a všem dalším zájemcům. To opravňuje poskytovatele k poskytování veřejné podpory
ve výši až 100 % uznaných nákladů projektu.

Uchazeč splní podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže programu EUPRO II,
pokud dodrží náležitosti předkládaného návrhu projektu, splní podmínky stanovené
poskytovatelem a předloží návrh na uspořádání vzájemných vztahů mezi uchazeči, tj. mezi
příjemcem a dalšími účastníky projektu.
Splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu vyhodnotí komise pro přijímání návrhů projektů
jmenovaná poskytovatelem. O přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže rozhodne
poskytovatel.
Za nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu, které je důvodem k nepřijetí návrhu
projektu do veřejné soutěže, se považuje zejména
 doručení návrhu projektu v listinné nebo v elektronické verzi na CD po ukončení soutěžní
lhůty poskytovateli - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, nebo doručení návrhu
na jiné než určené místo, nezaslání návrhu projektu v obou verzích doporučenou zásilkou
 obálka s listinným návrhem projektu neobsahuje elektronický návrh projektu včetně příloh
na CD
 použití jiné než platné verze elektronické přihlášky pro veřejnou soutěž
 předložení neúplného nebo chybně vyplněného návrhu projektu, chybné vyplnění
některého z předepsaných formulářů návrhu nebo chybějící podpisy nebo razítka
na předepsaných formulářích a povinných přílohách dle požadavků popsaných v zadávací
dokumentaci,
 neprokázání způsobilosti uchazeče stanoveným způsobem v souladu s ustanovením
§ 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 věcný nesoulad nebo rozdílnost uchazečem uváděných údajů, v listinné a v elektronické
podobě návrhu projektu,
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 nesplnění kterékoliv z dalších podmínek účasti ve veřejné soutěži programu EUPRO II,
která je obsažena v zadávací dokumentaci předmětné veřejné soutěže.
5.

Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů

Způsob hodnocení návrhy projektů ve veřejné soutěži programu EUPRO II je vymezen § 21
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Předmětem hodnocení
ve veřejné soutěži je návrh projektu doručený uchazečem v soutěžní lhůtě poskytovateli,
který současně splnil všechny podmínky pro přijetí návrhů projektů obsažené v zadávací
dokumentaci Hodnocení provádí odborný poradní orgán poskytovatele s přihlédnutím
k dvěma nezávislými oponentním, ke stanovisku zpravodaje - člena odborného poradního
orgánu a na základě odborné diskuse v průběhu prezenčních zasedání. Výsledkem hodnocení
ve veřejné soutěži je doporučení odborného poradního orgánu poskytovateli, obsahující
zejména pořadí úspěšnosti hodnocených návrhů projektů a doporučenou výši podpory.
Při posuzování návrhů projektů budou užita následující kritéria:


Očekávaný přínos a kvalita projektu
 Očekávaný přínos realizace projektu (váha – 1)
 Význam řešeného problému ve vztahu k evropskému programu/aktivitě ve výzkumu a vývoji
(váha – 3)
 Význam řešeného problému pro vědeckou obec (váha – 2)



Proveditelnost projektu
 Strategie a metody řešení (váha – 1)
 Časový harmonogram řešení projektu (váha – 1)
 Podmínky realizace projektu
 Finanční zabezpečení z hlediska výše, struktury a časového rozložení (váha – 2)
 Finanční zabezpečení z hlediska efektivního užití poskytnuté podpory (váha – 2)
 Technické podmínky realizace projektu (váha – 1)



Personální zabezpečení, řešitelský tým
 Řešitelský tým, kvalifikační struktura (váha – 1)
 Věková struktura řešitelského týmu (váha – 1)

O konečném výběru předložených návrhů projektů a konkrétní výši jejich podpory, rozhodne
poskytovatel.
6.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je souborem podkladů a informací nezbytných pro zpracování
a podání návrhu projektu a slouží jako příručka pro uchazeče v uvedené veřejné soutěži
programu
EUPRO
II.
Zadávací
dokumentace
je
dostupná
na
adrese
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-podpora po celou dobu
soutěžní lhůty – viz dále.
Text vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a zadávací dokumentace je
v soutěžní lhůtě rovněž dostupný u kontaktní osoby programu EUPRO II (LE) Ing. Jany
Juřicové (jana.juricova@msmt.cz, tel: 234 811 699).
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7.

Soutěžní a hodnotící lhůta

Soutěžní lhůta začíná dnem 2. července 2013 a končí dnem 6. září 2013.
Hodnotící lhůta začíná dnem 7. září 2013 končí dnem 31. ledna 2014 vyhlášením výsledků
veřejné soutěže na adrese http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj1/verejna-podpora.
8.

Místo a způsob podávání návrhů projektů a doba, v níž lze tyto návrhy projektů
podat

Návrhy projektů do veřejné soutěže je nutno vypracovat elektronicky do předepsaných
formulářů, které jsou součástí zadávací dokumentace a jsou dostupné na adrese
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-podpora.
Návrhy
projektů se předkládají v českém jazyce. Návrh projektu se předkládá v tištěné, listinné
podobě a obsahově identické elektronické verzi na CD. Poskytovateli se překládá v listinné
verzi vždy pouze jeden výtisk každého návrhu projektu podepsaný statutárním
zástupcem/oprávněným členem statutárního orgánu uchazeče/ů v souladu se zřizovací nebo
zakládací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, u institucí zřízených příslušnou právní
normou, nebo jiným dokladem o zřízení nebo založení. V případě více uchazečů, podílejících
se na řešení projektu, podepisují návrh projektu statutární zástupci všech uchazečů.
Návrh projektu v obou verzích spolu s dalšími náležitostmi specifikovanými v zadávací
dokumentaci je nutno zaslat doporučeně:
 poskytovateli - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy – v době soutěžní lhůty, tj.
nejdéle do 6. září 2013 (otisk razítka nejpozději dne 6. září 2013)
 v jediné uzavřené obálce označené adresou poskytovatele „Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Odbor výzkumu a vývoje (odb. 31), Karmelitská 7, 118 12
PRAHA 1 – Malá Strana“, kódem programu EUPRO II „LE14“, a výrazným
upozorňujícím nápisem „Veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“.
Upozornění: V každé obálce může být pouze jeden úplný návrh projektu výzkumu, vývoje
a inovací programu EUPRO II (LE). Za jeho včasné doručení úplného návrhu projektu
v souladu s podmínkami a kritérii vyhlášené veřejné soutěže programu EUPRO II odpovídá
uchazeč.
Název, sídlo, kontaktní osoba (telefon, elektronická adresa)
Adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje (odb. 31)
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1 – Malá Strana
Kontaktní osoba pro program EUPRO II (LE):
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Tel.: 234 811 699
Ing. Jana Juřicová

e-mail: jana.juricova@msmt.cz

Na poskytnutí účelové podpory v rámci této veřejné soutěže není právní nárok.
Poskytovatel - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - může podle ustanovení
§ 24 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací veřejnou soutěž zrušit.
Uchazeč může z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích kdykoliv odstoupit s tím,
že do 7 kalendářních dnů je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli.
Nedílnou součástí tohoto vyhlášení veřejné soutěže je platné znění programu EUPRO II
posouzené Evropskou komisí dne 8. 3. 2010 a schváleného vládou ČR podle § 5 odst. 2 a 3
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
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