Inzerát vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13
k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

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, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu řešení projektů v rámci
programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

„KONTAKT II“ (LH)
Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II je podpora projektů mezinárodní
dvoustranné spolupráce řešených v oblastech základního a aplikovaného výzkumu se státy, které nejsou členy Evropské
unie. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je přitom naplňování specifické mezivládní dohody
o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné část o spolupráci v oblasti výzkumu
a vývoje (např. dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, tzv. kulturní dohody aj.).
Uchazečem o účelovou podporu v rámci programu KONTAKT II může být organizační složka státu nebo organizační
jednotka ministerstva zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, přičemž výzkum
a vývoj musí být předmětem její činnosti a uchazeč musí splňovat podmínky stanovené v části 2.2 písm. a) nebo d)
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Program KONTAKT II je určen na podporu projektů základního a aplikovaného výzkumu, přičemž předpokládaný poměr
výdajů na základní a aplikovaný výzkum je 8:1. Projektům základního výzkumu může být poskytnuta účelová podpora
až do výše 100 % uznaných nákladů, projektům aplikovaného výzkumu v základní výši 50 % uznaných nákladů. Z příplatků,
které mohou být v případě aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje poskytovány v souladu s částí 5.1.3 Rámce
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), bude poskytován v případě spolupráce
podniku s výzkumnou organizací příplatek podle článku 3.2.2 a 5.1.3 písm. b) bod ii) Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Plné znění programu KONTAKT II, zadávací dokumentaci, způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů a harmonogram
celého průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích lze získat na internetových stránkách poskytovatele
http://www.msmt-vyzkum.cz/ a http://www.msmt.cz/, případně u administrátora programu KONTAKT II uvedeného
poskytovatelem v příslušné zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Úplný výtisk návrhu projektu, včetně všech požadovaných příloh, který je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory
na řešení vybraného projektu, musí být doručen v uzavřené obálce osobně nebo poštou jako doporučená zásilka do
podatelny poskytovatele v době soutěžní lhůty, tj. ode dne 16. května 2012 do dne 16. července 2012 do 14:00 hodin
(v případě doručení poštou musí být otisk poštovního razítka nejpozději ze dne 16. července 2012).
Obálka musí být viditelně a čitelně označena:
1. adresou poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor financování mezinárodních programů výzkumu (odbor 36)
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana,
2. symbolem veřejné soutěže: LH13
3. výrazným upozorňujícím nápisem: Veřejná soutěž – NEOTEVÍRAT!
Návrh projektu musí být zároveň elektronicky odeslán prostřednictvím softwarové aplikace ePROJEKT, a to rovněž
nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů, tj. do dne 16. července 2012 do 14:00 hodin. Návrhy projektů doručené po
tomto termínu nebudou přijaty do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích budou zveřejněny dne 16. ledna 2013 na internetových
stránkách poskytovatele http://www.msmt-vyzkum.cz/ a http://www.msmt.cz/.
Na poskytnutí účelové podpory na řešení projektu v rámci programu KONTAKT II není právní nárok.
Poskytovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích zrušit.

