Oddělení podpory výzkumu a vývoje - 321
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Číslo jednací
MSMT-42040/2014 - 2

Věc: Oznámení o implementaci nových evropských předpisů do stávajících režimů podpory MŠMT
Vážení uchazeči, příjemci podpory,
dovolujeme si Vás informovat, že Oddělení podpory výzkumu a vývoje - 321 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen o 321 MŠMT) implementovalo v úzké spolupráci s Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže nové evropské předpisy, Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení“), a Sdělení Komise (2014/C 198/01),
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Rámec“) do stávajících režimů
podpory, programů a opatření, které tento odbor administruje a jejichž realizace pokračuje
po 1. 7. 2014. Jedná se zejména o 10 opatření, která podléhají oznamovací povinnosti nebo
u kterých bylo nezbytné učinit změny pro plynulý přechod na „nové“ podmínky poskytování
podpory. Jsou to:
Název opatření Délka trvání
(identifikace
dle IS VaVaI1)
Identifikace
dle SARI2

Forma podpory

Typ opatření

KONTAKT II (LH)
X 307/2010

2010 - 2017

účelová

program
podpory 1022 ze dne
mezinárodní
17. srpna 2009
spolupráce ve VaVaI

EUREKA CZ
(LF)
X 306/2010

2010 - 2017

účelová

program
podpory 1022 ze dne
mezinárodní
17. srpna 2009
spolupráce ve VaVaI

GESHER/MOST
(LJ)
X 207/2010

2010 - 2017

institucionální

mezinárodní
spolupráce
ve VaVaI

1

Číslo usnesení
vlády ČR, kterým
bylo opatření
schváleno

210 ze dne
ČR 15. března 2010

) IS VaVaI - Informační systém výzkum, vývoje inovací zřízený podle zák. č. 130/2002 Sb., jehož správcem a
provozovatelem je Radou pro výzkum, vývoje a inovace
2
) SARI – Informační databáze Evropské komise zřízená na základě čl. 108 Smlouvy o fungování EU.
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Finanční
mechanismy
EHP/Norsko
(7F)
SA.38078

2008-2017

institucionální

mezinárodní
spolupráce
ve VaVaI

Memorandum
ČR mezi MF a MŠMT
ze dne
26.listopadu 2013

Národní program 2013-2020
udržitelnosti I
(LO)
SA.37174

účelová

program VaV

444 ze dne
19. června 2012

NÁVRAT
(LK)
SA.34425

2012-2019

účelová

program VaV

886 ze dne
7. prosince 2010

ERC CZ
(LL)
SA.34383

2012-2019

účelová

program VaV

885 ze dne
7. prosince 2010

EUPRO II
PN 261/2009

2010 - 2017

účelová

program VaV

1022 ze dne
17. srpna 2009

Cost CZ
PN 260/2009

2010 - 2017

účelová

program VaV

1022 ze dne
17. srpna 2009

INGO II
PN 262/2009

2010 - 2017

účelová

program VaV

1022 ze dne
17. srpna 2009

U uvedených režimů podpory je možné i po 1. 7. 2014 zachovat schválený rámec jednotlivých
opatření, který byl přílohou příslušného usnesení vlády ČR a není třeba provádět změny
ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb., neboť implementace nových evropských
předpisů si je v těchto konkrétních případech nevynutí. Proto změny proběhly jen
na administrativně organizační úrovni poskytovatele upřesněním smluvních podmínek,
rozhodnutím nebo upřesněním podrobností v zadávací dokumentaci v rozsahu, který umožňuje
platný národní předpis, zák. č. 130/2002. Sb.
V případech, kde je dle vládou schváleného harmonogramu plánováno vyhlášení nové veřejné
soutěže nebo výzvy k podávání žádostí po 1. 7. 2014, byla z důvodů sjednocení, právní správnosti a
jednoznačnosti výkladu při zachování původních podmínek režimu podpory i dikce platného
národního právního předpisu, kterým je zák. č. 130/2002 Sb., do zadávací dokumentace nebo
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textu výzvy pro podávání žádostí o institucionální podporu zapracována nová evropská
terminologie vyplývající z výše uvedených nových evropských předpisů. Současně byl v souladu
s novými pravidly v zadávací dokumentaci nebo výzvě podrobněji upraven způsob hodnocení
plnění cílů daného opatření na úrovni příjemce a jím získaných výsledků nebo požadované
formální náležitosti pro poskytování povinných informací o podpoře na evropské úrovni. Tím
zároveň byly sjednoceny i podmínky čerpání podpory nebo vykazování výsledků VaVaI.
Obdobný způsob implementace byl použit a použije se i v případech vydávání nových rozhodnutí
o poskytnutí podpory nebo uzavírání smluv o poskytnutí podpory podle zák. č. 130/2002 Sb. nebo
dodatků k již uzavřeným smlouvám o poskytnutí podpory, na jejichž základě byla nebo bude
příjemci poskytnuta podpora na VaVaI po 1. 7. 2014.
Současně byly ze strany o321 MŠMT přezkoumány z hlediska veřejné podpory i všechny vládou ČR
dříve schválené režimy podpory VaVaI v jeho působnosti, včetně těch, které veřejnou podporu
podle evropského práva před vstupem v účinnost nových evropských předpisů dosud nezakládaly.
V případě, že se u některého z opatření jeho status z hlediska veřejné podpory změnil, MŠMT
uplatnilo nové evropské předpisy na výpočet intenzity podpory, způsob jejího poskytnutí a čerpání
tak, aby byly splněny jak podmínky stávajícího platného národního právního předpisu, tak
současně i této nové evropské legislativy. Na základě tohoto jsou nově Evropské komisi
oznamovány např. programy COST CZ, EUPRO II nebo INGO II.

V Praze dne 19. 12. 2014
Zpracovala Ing. Jana Hakenová, o321 (hakenova@msmt.cz)
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