Časté dotazy k veřejné soutěži VES15 programu EUPRO II

1) Je možné se hlásit do veřejné soutěže VES15 programu EUPRO II, když má řešitel běžící
projekt?
Ano, pokud se jedná o dva rozdílné projekty.
Ne, pokud je zaměření obou projektů stejné.
2) Je možné předčasně ukončit běžící projekt, aby bylo možné si podat nový obdobný návrh
projektu do VES15?
Ano, ale běžící projekt by musel být ukončen před podáním nového návrhu projektu.(tzn. nejpozději
k 9. 3. 2015 by musel být řádně ukončen běžící projekt a nový návrh projektu by musel být podán
10. 3. 2015)
3) Jak vyplnit formulář návrhu projektu?
viz Nápověda k návrhu projektu
4) Který termín nejdříve/nejpozději mohu uvést do návrhu projektu pro zahájení řešení?
nejdříve říjen 2015/nejpozději tak, aby řešení projektu skončilo s platností programu, tj. do
31. 12. 2017, přičemž podpořeny budou pouze víceleté projekty v délce trvání nejvýše 3 let
5) Podle Smlouvy jsme povinni náš projekt LE12xxx dokončit do 12-2015. Můžeme se přihlásit
do právě vypsané soutěže VES15 téhož programu EUPRO II (LE) se zahájením 1. 1. 2016 na 2
roky do „12-2017?
Ano.
6) V případě, že bude projekt vybrán k podpoře, kdy obdržíme finance?
Po vyhlášení výsledků bude do 60 dnů s úspěšnými uchazeči podepsána smlouva o poskytnutí
podpory. Do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory začne poskytovatel
poskytovat podporu.
Dle § 10, bod 1 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 „Nedojde-li v důsledku
rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu k regulaci čerpání rozpočtu, je povinností
poskytovatele začít poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
o poskytnutí podpory nebo ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Ve stejné lhůtě má
příjemce povinnost začít řešit projekt.“
7) Jaký je rozpočet VES15 programu EUPRO II?
viz http://www.isvav.cz/tenderDetail.do?rowId=SMSM2015LE5

8) Musíme ve formuláři „Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče/dalšího účastníka
projektu k řešení projektu“ vyplňovat i údaje o hospodaření, když jsme v. v. i. (veřejná výzkumná
instituce)?
Z pohledu evropské legislativy vztahující se k podpoře VaVaI nezáleží na typu subjektu, ale na objemu
jeho hospodářských činností. Podle tohoto údaje pak poskytovatel poskytuje podporu buď dle
Sdělení EK č. 198/2014 (Rámec) a/nebo, vztahují-li se na uchazeče pravidla veřejné podpory, podle
Nařízení EK č. 651/2014 (GBER).
Pokud v bodu 4 uchazeč prohlásí „ANO“, pak není třeba vyplňovat doplňující údaje o hospodaření
pod tabulkou.

