Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH
VES13
PODPORA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI PROGRAMU
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

COST CZ (LD)
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
o poskytnutí účelových prostředků na programové projekty výzkumu, vývoje a inovací
naplňující cíle programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ (LD).
Předmět veřejné soutěže programu COST CZ
Účelová podpora poskytovaná v programu COST CZ (LD) je určena na financování projektů
základního výzkumu českých výzkumných pracovišť v mezinárodní spolupráci ve vědě a
výzkumu COST1, který administruje na základě smlouvy v rámci 7. Rámcového programu
EU pro výzkum a technologický rozvoj a demonstrace s EK2 ESF3.
Finanční prostředky programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST CZ se použijí na
úhradu nákladů na řešení projektu, který byl schválen věcně příslušným řídicím výborem akce
COST. Program COST je zaměřen na podporu spolupráce v oblasti základního výzkumu,
resp. výzkumu, který nemá komerční charakter. Z programu nejsou poskytovány žádné
finanční prostředky na řešení projektů a členské státy programu COST nejsou k poskytnutí
finančních prostředků automaticky zavázány. Získání finanční podpory na řešení jednotlivých
národních projektů je otázkou zvyklostí a mechanismů členských států programu COST a
v jednotlivých členských státech COST se liší.
Cíle programu COST CZ
Cílem programu COST CZ je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním
výzkumu výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států
COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST.
Podrobné informace o COST a COST CZ jsou dostupné na webových stránkách v síti Internet
na adrese www.cost.eu a na www.msmt.cz.
Prokázání způsobilosti uchazeče
Uchazeči o účelovou podporu z veřejných prostředků programu COST CZ budou veřejné
vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty a jejich sdružení, které
lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2. 2. písm. d) Rámce Společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle
ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Uchází-li se
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o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat jejich
způsobilost na všechny tyto uchazeče. Jestliže uchazeč podá více projektů, prokazuje svou
způsobilost u 1 projektu v originále, u ostatních v kopii, přičemž uvádí, u kterého projektu je
uložen originál.
Uchazeč prokazuje při podání návrhu projektu, že je výzkumnou organizací, formou čestného
prohlášení na předepsaném formuláři.
Pokud uchazeč nebyl v den podání návrhu projektu do veřejné soutěže schválen Radou pro
výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) na rok 2012 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) předloží čestné prohlášení, že je výzkumnou organizací a dále současně
přiloží jako přílohu písemnou žádost o projednání uchazeče RVVI jako výzkumné organizace
pro fázi 1 (výzkumná organizace splňující podmínky pro poskytování účelové podpory)
včetně všech relevantních dokumentů, které jsou nezbytné k posouzení splnění kriterií RVVI
vymezených v postupu pro fázi 1 a uvedeny níže pod body 1)-5):
1) posuzovaný uchazeč má samostatnou právní subjektivitu (nejedná se tedy jen o
organizační součást nějakého subjektu, přičemž výzkumnou organizací nemůže být fyzická
osoba); výjimku tvoří organizační jednotky ministerstva;
ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující existenci
právní subjektivity
2) hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo
experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo
převodu technologií, přičemž je třeba vzít v úvahu dvě skutečnosti, podle kterých se tento
parametr považuje za splněný (při současném splnění obou skutečností):
a) pokud posuzovaný subjekt sice nebyl založen za účelem provádění výzkumu (základního,
aplikovaného) a experimentálního vývoje, ale podíl činností subjektu v oblasti výzkumu a
experimentálního vývoje na jeho celkových činnostech převyšuje 50 %, případně pokud
výzkumné činnosti představují významný podíl na celkových činnostech subjektu (např.
činnost „A“ 30 %, činnost „B“ 30 %, výzkumná činnost 30 %, ostatní činnosti 10 %) měřeno
objemem finančních zdrojů alokovaných na jednotlivé činnosti;
b) jedná se o šíření výsledků vlastního VaVaI prostřednictvím výuky, publikování a převodu
technologií, přičemž v případě šíření prostřednictvím výuky se jedná o součást širokého
procesu výuky (výuka je komplexní, včetně poznatků obecných či získaných mimo subjekt,
avšak jsou v ní dostatečně v nezanedbatelné míře obsaženy výsledky vlastní),
ověření [pro podmínky uvedené sub a) i b)]: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný
obdobný dokument prokazující předmět činnosti nebo podnikání (např. výpis z Obchodního
rejstříku, Rejstříku veřejných výzkumných institucí apod.); finanční dokumenty a výroční
zprávy;
3)
veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností (tj. do základního výzkumu,
aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje) nebo do výuky;
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ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující tuto
skutečnost; vnitřní předpis upravující investování zisku do těchto činností, finanční
dokumenty a výroční zprávy;
4)
podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo
členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu
nebo výsledkům vytvořeným tímto subjektem;
ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující předmět
činnosti nebo podnikání; případně čestné prohlášení obou zúčastněných (posuzovaný subjekt i
podnik s možností uplatňovat vliv na posuzovaný subjekt);
5)
příjemce má vnitřním předpisem upraven způsob nakládání s výsledky podle § 16
odst. 3 zákona130/2002 Sb.
ověření: existence vnitřního předpisu upravujícího způsob nakládání s výsledky.
Tuto žádost nepředkládají uchazeči, o jejichž posouzení, zda jsou výzkumnou organizací
splňující kriteria dle fáze 1 Postupu při posuzování výzkumných organizací, požádal
poskytovatel nebo jiný poskytovatel účelové nebo institucionální podpory než Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Uchazeč, o jehož posouzení požádal jiný poskytovatel,
oznámí název příslušného útvaru tohoto jiného poskytovatele a předloží čestné prohlášení, že
tomuto poskytovateli doručil žádost o posouzení se všemi relevantními podklady.
Poskytovatel je povinen a vyhrazuje si právo prověřit výsledek posouzení uchazeče RVVI pro
fázi 1, tj. formální posouzení znaků definice výzkumné organizace podle zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a následné rozhodnutí RVVI, zda subjekt
splňuje či nesplňuje podmínky pro zařazení do seznamu výzkumných organizací. Za tímto
účelem je oprávněn vyžádat si doplňující podklady týkající se hospodářských a
nehospodářských činností uchazeče nebo doplňující stanoviska dalších orgánů státní správy.
Pokud kdykoliv v průběhu veřejné soutěže bude RVVI rozhodnuto, že uchazeč nesplňuje
podmínky výzkumné organizace pro fázi 1, bude to bez ohledu na předložené čestné
prohlášení uchazeče dle bodu 1 pro poskytovatele důvodem k vyloučení projektu z hodnocení
pro nesplnění způsobilosti uchazeče o podporu v rámci programu COST CZ.
Nesplnění podmínky prokázání způsobilosti podle zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže
ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
Pro uchazeče o účelovou podporu programu COST CZ se v souladu s § 17 odst. 3 zákona o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovují tyto další podmínky:
(a) zařazení návrhu projektu řídicím výborem akce do některé z vyhlášených akcí COST,
které již byly schváleny Výborem vysokých představitelů COST (COST CSO),
(b) podání návrhu projektu prostřednictvím aktuální verze softwarového návrhu projektu.
Zásady pro přípravu návrhu projektu k přijetí do programu COST CZ
Každý uchazeč musí při přípravě návrhu projektu dodržet následující zásady:
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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).



Navrhovaný projekt musí být v den vyhlášení veřejné soutěže již součástí některé ze
schválených akcí (výzkumné programy) COST a jeho řešitel musí mít ukončenu
vnitrostátní proceduru vstupu do Akce COST na Ministerstvu školství mládeže a
tělovýchovy, dle podmínek uveřejněných na: http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/cost-evropska-spoluprace-ve-vedeckem-a-technickemvyzkumu. V případě již běžících akcí, majících řídicí výbor, musí být k návrhu projektu
přiloženo doporučení projektu k zařazení do akce příslušným řídicím výborem Akce
COST. V případě, že akce nemá dosud řídicí výbor (nové schválené akce COST) musí
být k návrhu projektu přiloženo vyjádření navrhovatele nové schválené akce obsahující
doporučení s připojením projektu k nové akci. Ukončením vnitrostátní procedury vstupu
do akce COST se rozumí, je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byly zaslány
veškeré podklady potřebné k evaluaci a evaluačním procesem byl projekt doporučen
k přistoupení do Akce COST.
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 Program COST CZ je určen na podporu projektů základního výzkumu .
 Doba řešení projektů nesmí přesáhnout dobu trvání příslušné Akce COST, která je
maximálně 4 roky a musí skončit nejpozději dne 31. prosince 2016.
 Pro vypracování návrhu projektu, který je pak žádostí uchazeče o poskytnutí účelové
podpory, slouží zadávací dokumentace zpracovaná poskytovatelem pro vyhlášení
předmětné veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
 Návrh projektu musí být odeslán elektronicky prostřednictvím SW aplikace ePROJEKT
(elektronická přihláška), a to nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů (viz dále)
a současně musí být předložen jeden výtisk každého návrhu projektu podepsaný
statutárním orgánem (zástupcem)/oprávněným členem statutárního orgánu uchazeče/ů v
souladu se zřizovací nebo zakládací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, u institucí
zřízených ze zákona 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 projektu statutární zástupci
všech uchazečů.
 Celková výše účelové podpory v jednom kalendářním roce nesmí u projektů zařazených
akcích COST přesáhnout 500.000 Kč.
 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).
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 V návrhu projektu musí být specifikovány všechny finanční zdroje, které uchazeč bude
užívat k finančnímu zabezpečení realizace projektu.
 Způsobilými náklady projektů programu COST CZ 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.


Pro činnosti podporované z veřejných prostředků programu COST CZ 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. Ze zaměření programu COST CZ na podporu řešení základního výzkumu a
z vymezení uchazečů, kteří se mohou ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji o účelovou
podporu z programu COST CZ ucházet, rovněž vyplývá, že „nebudou měněny podmínky
obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem,“1 a že účelová podpora splní
podmínky části 5.1.2 až 5.1.4 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací (2006/C 323/01).

Uchazeč splní podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích programu COST CZ, 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 (dříve ozn. spolupříjemce).
Splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu vyhodnotí komise pro přijímání návrhů projektů
jmenovaná poskytovatelem. O přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji
a inovacích rozhodne poskytovatel.
Za nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu se považuje např.:
 pozdní doručení návrhu projektu do podatelny poskytovatele - Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy nebo doručení návrhu na jiné než určené místo (doručení návrhu
projektu po uplynutí soutěžní lhůty je tedy důvodem k nepřijetí návrhu projektu do veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích),
 použití jiné než platné verze softwarové přihlášky pro VES13,
 předložení neúplného nebo chybně vyplněného návrhu projektu (chybné vyplnění
formuláře návrhu projektu je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích),
 neprokázání způsobilosti uchazeče v souladu s ustanovením § 18 zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (nesplnění zákonné povinnosti uchazeče
prokázat způsobilost stanoveným způsobem je důvodem k vyřazení návrhu projektu
z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích),
 nesoulad listinné a softwarové podoby návrhu projektu,
 nesplnění kterékoliv z výše uvedených dalších podmínek účasti ve veřejné soutěži ve
výzkumu, vývoji a inovacích pro program COST CZ a je rovněž důvodem k vyřazení
návrhu projektu z předmětné veřejné soutěže VES13.

1
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Návrhy projektů, které jsou součástí Akce COST, která ke dni doručení návrhu Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy nebyla schválena řídícím výborem Akce COST, budou
vyřazeny z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a nebudou dále hodnoceny.
Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů
Návrhy projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji hodnotí odborný poradní
orgán poskytovatele. Hodnocení je založeno na návrhu projektu mezinárodní spolupráce,
zpracovaného v aktuální SW aplikaci (www.msmt-vyzkum.cz), podaného ve veřejné soutěži
ve výzkumu, vývoji a inovacích do programu COST CZ, dvou oponentních posudcích
zpracovaných nezávislými oponenty, stanovisku zpravodaje odborného poradního orgánu,
diskusi v průběhu zasedání, doporučení odborného poradního orgánu poskytovateli.
Při posuzování návrhů projektů budou užita následující kritéria:


Zařazení návrhu projektu řídicím výborem akce COST do některé z vyhlášených akcí
COST – při nesplnění této podmínky (ustanovení § 17 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací) je návrh projektu vyřazen z dalšího posuzování a
hodnocení v rámci VES13.



Očekávaný přínos a kvalita projektu
 Očekávaný přínos realizace projektu (váha – 1)
 Význam řešeného problému ve vztahu k evropskému programu/aktivitě VaV (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 (váha – 1)
 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, tj. o
výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhodne poskytovatel podle výše
disponibilních prostředků pro jejich financování, při respektování nejvyšší povolené míry
podpory dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C
323/01).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je souborem podkladů a informací nezbytných pro zpracování a
podání návrhu projektu a slouží jako příručka pro uchazeče v uvedené opakované veřejné
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zadávací dokumentace je dostupná na adrese
http://www.msmt-vyzkum.cz po celou dobu soutěžní lhůty – viz dále.
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Text vyhlášení veřejné soutěže výzkumu, vývoji a inovacích VES13 a zadávací dokumentace
je rovněž dostupný u kontaktní osoby programu COST CZ.
Soutěžní a hodnotící lhůta
Soutěžní lhůta začíná dnem 20. června 2012 a končí dnem 7. září 2012 ve 14:00 hodin.
Hodnotící lhůta začíná dnem 8. září 2012 a končí dnem 22. ledna 2013 vyhlášením výsledků
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na internetových stránkách poskytovatele.
Místo a způsob podávání návrhů projektů a doba, v níž lze tyto návrhy projektů podat
Návrhy projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je nutno vypracovat na
předepsaných formulářích dostupných na adrese http://www.msmt-vyzkum.cz, tzn., že do
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích budou zařazeny pouze návrhy projektů
zpracované uchazečem (uchazeči) v českém jazyce v aktuální verzi softwarové přihlášky.
Upozornění: Návrh projektu musí být zároveň elektronicky odeslán prostřednictvím SW
aplikace ePROJEKT (elektronická přihláška), a to nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů,
tj. do 7. září 2012 do 14:00 hodin.
Současně musí být předložen jeden výtisk každého návrhu projektu podepsaný statutárním
orgánem (zástupcem)/oprávněným členem statutárního orgánu uchazeče/ů v souladu se
zřizovací nebo zakládací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, u institucí zřízených ze
zákona 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 spolu s dalšími výše specifikovanými náležitostmi je nutno doručit:
 do podatelny poskytovatele - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - do
stanoveného termínu uzávěrky přijímání návrhů projektů, tj. do 7. září 2012 do 14:00 hod.,
 v uzavřené obálce označené adresou poskytovatele „Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Odbor financování mezinárodních programů výzkumu (odb. 36),
Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana“, symbolem pro program COST CZ
„LD13“, a výrazným upozorňujícím nápisem „Veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,
 buď poštou jako doporučenou zásilku (v tomto případě musí být na obálce otisk
poštovního razítka se dnem podání nejpozději 6. září 2012) nebo osobně do podatelny
poskytovatele (v tomto případě je možné doručení v pracovní dny v době od 7:30 hod. do
15:30 hod., 7. září 2012 pak pouze do 14:00 hod.).
Za včasné doručení úplného návrhu projektu v souladu s podmínkami a kritérii vyhlášené
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích odpovídá uchazeč.
Upozornění: V každé obálce může být pouze jeden úplný návrh projektu výzkumu, vývoje a
inovací programu COST CZ (LD).
Název, sídlo, kontaktní osoba (telefon, elektronická adresa, fax)
Adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor financování mezinárodních programů výzkumu (odb. 36)
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1 – Malá Strana
Kontaktní osoba pro program COST CZ (LD):
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RNDr. Jana Bystřická

Tel.: 23481 1242
Fax: 23481 1713
e-mail: jana.bystricka@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 VES13
kdykoliv 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.
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