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 výzkumu,
vývoje a inovací v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

„EUREKA CZ“ (LF)
Uchazečem o účelovou podporu v programu EUREKA CZ (LF) 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 nemusí splňovat podmínky stanovené v části 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Nejčastěji půjde o uchazeče, který splňuje charakteristiku malého
a středního podniku podle části 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C
323/01). Příjemcem účelové podpory nemůže být velký podnik.
Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu EUREKA CZ (LF) je rozhodnutí na udělení podpory
na podporu projektů mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji, které byly programem EUREKA (European
Network for Market-oriented, Industrial R&D), zařazeny mezi schválené projekty tohoto programu.
Program EUREKA CZ (LF) je určen na podporu projektů průmyslového výzkumu.
Přínosem programu EUREKA CZ je kromě podpory mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoje především
pomoc při navazování nových kontaktů a nové spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi institucemi zabývajícími se
VaV v různých státech (zejména mezi malými a středními podniky) a rychlejší přístup ke znalostem bez ohledu na hranice.
Plné znění schváleného programu EUREKA CZ (LF), zadávací dokumentaci, dále způsob a kriteria hodnocení návrhů
projektů a harmonogramu celého průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 lze získat na internetové
adrese http://www.msmt-vyzkum.cz, případně u kontaktní osoby programu EUREKA CZ (LF) určené poskytovatelem
v příslušné zadávací dokumentaci.
Úplný vytištěný návrh projektu vč. požadovaných příloh, který je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory na řešení
projektu výzkumu, vývoje a inovací, musí být poslán v uzavřené obálce včetně elektronické verze na CD do podatelny
poskytovatele v době soutěžní lhůty, tj. v době od 1. července 2013 do 6. září 2013. (otisk poštovního razítka nejpozději ze
dne 6. září 2013).

3.

Obálka musí být viditelně a čitelně označena:
1. adresou poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje (odb. 31)
Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana,
2. symbolem programu veřejné soutěže: LF13 a
výrazným upozorňujícím nápisem: Veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!.

Návrhy doručené po tomto termínu nebudou přijaty do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14.
Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 budou zveřejněny dne 31. ledna 2014 na internetových
stránkách poskytovatele. Na poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací v rámci programu
EUREKA CZ (LF) není právní nárok.
Poskytovatel - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - si vyhrazuje právo veřejnou soutěž VES14 zrušit.

