Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH
VES14
PODPORA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI PROGRAMU
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

EUREKA CZ (LF)
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 EUREKA CZ
(LF).
Předmět veřejné soutěže programu EUREKA CZ
Podpora z veřejných prostředků v programu EUREKA CZ (LF) je určena 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.
Mezinárodní program EUREKA neposkytuje schváleným projektům žádné finanční
prostředky. Jak se uvádí v programových dokumentech, „statut EUREKA poskytuje
účastníkům konkurenční výhodu při jednání s finančními, technickými a komerčními
partnery“. Členské státy programu EUREKA nemají žádnou povinnost poskytovat projektům
EUREKA finanční podporu a způsob a míra podpory je ponechána na národních zvyklostech
a možnostech.
Program EUREKA je zaměřen na podporu průmyslových firem, výzkumných ústavů a
univerzit, které společně řeší evropské projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovačních
produktů, procesů a služeb. Zařazení do programu EUREKA poskytuje účastníkům rychlý
přístup ke znalostem a informacím bez ohledu na státní hranice.
Finanční prostředky programu EUREKA CZ (LF) se použijí na úhradu nákladů spojených
s řešením mezinárodního projektu aplikovaného výzkumu a vývoje, který získal statut
EUREKA. Uchazečem o účelovou podporu z programu EUREKA CZ (LF) může být malý a
střední podnik vymezený v části 2.2. písm. a) Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), případně ve spolupráci s veřejnou vysokou
školou, veřejnou výzkumnou institucí anebo dalšími výzkumnými subjekty, 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).
Motivační účinek účelové podpory programu EUREKA CZ spočívá v cílené podpoře aktivit
malých a středních podniků v oblasti výzkumu a vývoje na mezinárodní úrovni. Tím se
podporuje zvyšování konkurenčních schopností malých a středních podniků a vyrovnává se
jejich přístup k vývoji moderních technologií či výrobků (ztížený přístup k novým znalostem
je jednou ze strukturálních nevýhod malých a středních podniků) a napomáhá se rozvoji
mezinárodních kontaktů těchto podniků. Jiné vhodné opatření s podobně motivujícím
účinkem v České republice neexistuje.
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Cíle programu EUREKA CZ
Cílem programu EUREKA CZ (LF) je poskytnutí účelové podpory projektům, které získaly
statut EUREKA, podpořit mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růst
konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb.
Podrobné informace o programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA CZ,
popř. EUREKA jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele, popř.
www.eurekanetwork.org.
Prokázání způsobilosti uchazeče
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 buď splňuje podmínky stanovené v části 2.2 písm. d) Rámce Společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), nebo jde o uchazeče, který
splňuje charakteristiku malého a středního podniku podle části 2.2. písm. a) Rámce
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Příjemcem
účelové podpory nemůže být velký podnik.
Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle
ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Uchází-li se
o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji
způsobilost na všechny tyto uchazeče.
Uchazeči musí doložit, zdali splňují podmínky stanovené v části 2.2 písm. d) Rámce
Společenství pro malý, střední podnik nebo výzkumnou organizaci.
Nesplnění podmínky prokázání způsobilosti podle zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací nebo chybějící statut EUREKA CZ je důvodem
k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Další podmínky účasti ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Pro uchazeče o účelovou podporu v podprogramu EUREKA CZ (LF) se v souladu s § 17
odst. 3 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovují tyto další
podmínky:
(a) návrh projektu aplikovaného výzkumu a vývoje pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a
inovacích pro program EUREKA CZ (LF) musí být shodný s projektem, který získal
statut EUREKA,
(b) návrh projektu musí být zpracován a podán prostřednictvím elektronické přihlášky na
přiloženém CD,
(c) práce na řešení projektu nesmí být zahájeny před podáním návrhu projektu do veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Zásady pro přípravu návrhu projektu k přijetí do programu EUREKA CZ
Každý uchazeč musí při přípravě návrhu projektu dodržet následující zásady:


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
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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).


Uchazeč musí být členem řešitelského týmu projektu programu EUREKA. Do této
veřejné soutěže VES14 bude možné zahrnout také projekty, které budou uplatněny na
podzimním zasedání EUREKY konané v roce 2013.



Program EUREKA CZ (LF) je určen na podporu projektů průmyslového výzkumu1.



Příjemcem účelové podpory nemůže být velký podnik.



Doba řešení projektu nesmí přesáhnout 4 roky, musí začít v roce 2014, a musí skončit
nejpozději dne 31. prosince 2017.



Pro vypracování návrhu projektu, který je pak žádostí uchazeče o poskytnutí účelové
podpory formou dotace, slouží zadávací dokumentace zpracovaná poskytovatelem pro
vyhlášení předmětné veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.



Návrh projektu musí být odeslán v listinné podobě společně elektronickou přihláškou na
CD, 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.



Konkrétní výši účelové podpory u jednotlivých projektů pak stanoví poskytovatel na
základě výsledků hodnocení návrhů projektů podle § 21 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací a v souladu s Rámcem Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).



Vzhledem k tomu, že do programu EUREKA CZ (LF) mohou být zahrnuty pouze
projekty aplikovaného výzkumu nebo vývoje, nelze poskytovat účelovou podporu
v základní výši přesahující 50 %, resp. 25 % uznaných nákladů.



V případě spolupráce podniku s výzkumnou organizací se pro stanovení míry účelové
podpory využije možnost příplatku 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), neboť je
zájem podpořit spolupráci malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi.



V návrhu projektu musí být specifikovány všechny finanční zdroje, které uchazeč bude
užívat k finančnímu zabezpečení realizace projektu.



Způsobilými náklady projektů programu EUREKA CZ (LF) 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.

Uchazeč splní podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a
inovacích, pokud dodrží náležitosti předkládaného návrhu projektu, splní podmínky
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Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)
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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 VES14,



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 EUREKA CZ (LF) a je rovněž důvodem k
vyřazení návrhu projektu z předmětné veřejné soutěže.

Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů EUREKA CZ (LF)
Návrhy projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji hodnotí odborný poradní
orgán poskytovatele. Hodnocení je založeno na návrhu projektu mezinárodní spolupráce,
zpracovaného formou elektronické přihlášky na CD, podaného ve veřejné soutěži ve
výzkumu, vývoji a inovacích do programu EUREKA CZ (LF), 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:


Získání statutu EUREKA – nesplnění této podmínky (§ 17 odst. 3 zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) je návrh projektu vyřazen



Základní kritéria (váha – 5)
 Finanční způsobilost všech partnerů (10 bodů)
 Formální souhlas mezi partnery (10 bodů)



Základní hodnocení (váha – 1,25)
 Dobře vyvážené partnerství (10 bodů)
 Přidaná hodnota spolupráce partnerů (10 bodů)
 Technologická kapacita všech partnerů (10 bodů)
 Manažerská způsobilost všech partnerů (10 bodů)
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 Metodický a plánovací postup (10 bodů)
 Rozhodující etapy řešení a jejich náplň (10 bodů)
 Nákladová a finanční struktura (10 bodů)
 Finanční závazky jednotlivých partnerů (10 bodů)


Technologie a inovace (váha – 2,5)
 Stupeň technologické vyspělosti rizika (10 bodů)
 Technologické předpoklady (10 bodů)
 Řád inovace (10 bodů)
 Geografický/oborový dopad (10 bodů)



Trh a konkurenceschopnost (váha – 2)
 Velikost trhu (10 bodů)
 Přístup na trh a riziko (10 bodů)
 Návratnost investic (10 bodů)
 Strategický význam projektu (10 bodů)
 Zvyšující se schopnost a viditelnost (10 bodů)

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 internetové
adrese poskytovatele po celou dobu soutěžní lhůty – viz dále.
Text vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a zadávací dokumentace je
rovněž dostupný u kontaktní osoby programu EUREKA CZ (LF).
Soutěžní a hodnotící lhůta
Soutěžní lhůta začíná dnem 2. července 2013 a končí dnem 6. září 2013 ve 14:00 hodin.
Hodnotící lhůta začíná dnem 7. září 2013 a končí dnem 31. ledna 2014 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.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 elektronické přihlášky.
Upozornění: Návrh projektu musí být v listinné podobě a ve formě elektronické přihlášky na
přiloženém CD, a to nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů, tj. do 6. září 2013.
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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:


poštou jako doporučenou zásilku (v tomto případě musí být na obálce otisk poštovního
razítka se dnem podání nejpozději 6. září 2013.

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 EUREKA CZ (LF).
Název, sídlo, kontaktní osoba (telefon, elektronická adresa, fax)
Adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje (odb. 31)
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1 – Malá Strana
Kontaktní osoba pro program EUREKA CZ (LF):
Tel.: 23481 1512
Ing. Josef Martinec

Fax: 23481 1713
e-mail: Josef.Martinec@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 VES14
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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