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

„INGO II“ (LG)
Uchazeči o účelovou podporu z veřejných prostředků v programu INGO II mohou být veřejné vysoké školy, veřejné
výzkumné instituce a další výzkumné 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).
Předmět veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu INGO II (LG):
Podpora z veřejných prostředků v podprogramu INGO II – INFRA je určena na podporu spolupráce českých
výzkumných pracovišť s mezinárodní výzkumnou institucí (např. CERN, SÚJV), kde jde o závazek České republiky
založený mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána nebo na podporu spolupráce českých výzkumných
pracovišť s mezinárodní výzkumnou institucí, kde ale současně nejde o závazek České republiky (např. ILL).
Podpora z veřejných prostředků v podprogramu INGO II – POPLATEK je určena na podporu projektů zaměřených na
úhradu poplatků za členství v mezinárodních nevládních organizacích výzkumu a nákladů za účast na jednáních řídicích
orgánů odborných mezinárodních společností.
Program INGO II (LG) je určen na podporu projektů základního výzkumu.
Cíle programu INGO II (LG) a jeho jednotlivých podprogramů:
Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II je umožnit účast českých vědeckých pracovišť ve
výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých
osobností řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.
Cílem podprogramu INGO II – INFRA je usnadnit výzkumnou spolupráci českých vědeckých pracovišť se špičkovými
evropskými a mimoevropskými nevládními mezinárodními organizacemi výzkumu financováním poplatků za účast
v mezinárodních projektech VaV nevládních mezinárodních organizací výzkumu a podporou prováděného výzkumu.
Cílem podprogramu INGO II – POPLATEK je posílit zastoupení českých vědců v řídících orgánech odborných
mezinárodních společností. Podprogramem INGO II – POPLATEK nebude podporováno běžné členství jednotlivých
fyzických osob nebo institucí.
Plné znění schváleného programu INGO II (LG), zadávací dokumentaci, způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů a
harmonogram celého průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 lze získat na internetové adrese
http://www.msmt.cz, případně u kontaktní osoby programu INGO II určené poskytovatelem v příslušné zadávací
dokumentaci.
Úplný vytištěný návrh projektu vč. požadovaných příloh a včetně elektronického návrhu projektu na CD, který je žádostí
uchazeče o poskytnutí účelové podpory na řešení vybraného projektu výzkumu, vývoje a inovací, musí být odeslán poštou
jako doporučená zásilka v uzavřené obálce na adresu poskytovatele v době soutěžní lhůty, tj. v době od 2. 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: LG14 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
INGO II (LG) není právní nárok.
Poskytovatel - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - může veřejnou soutěž VES14 zrušit za podmínek ustanovení
§ 24 zákona o podoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

