Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
VES14
Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
KONTAKT II (LH)

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 VES14 k programu mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

1. Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II
Předmětem veřejné soutěže VES14 v programu KONTAKT II je rozhodnutí o
udělení účelové podpory z veřejných prostředků na podporu řešení individuálních
projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce ve výzkumu a vývoji, se zvláštním
důrazem na bilaterální spolupráci se státy mimo Evropskou unii. Formálním
podkladem pro navázání spolupráce je naplňování specifické mezivládní dohody
o vědecko-technické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo
jiné také část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (např. kulturní dohody
aj.).
Cílem programu KONTAKT II je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou
mezinárodní spolupráci institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti
základního a aplikovaného výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se
státy, které nejsou členy Evropské unie.
V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II budou přijímány návrhy projektů mezinárodní dvoustranné
spolupráce řešených s partnerskými pracovišti zabývajícími se výzkumem a
vývojem ze států: Spojené státy americké, Japonsko, Čínská lidová republika,
Jižní Korea a Ruská federace s tím, že ze strany poskytovatele jsou na základě
dohody s partnerskými státy stanovena následující kritéria:
 Spojené státy americké
V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů
základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 3 kalendářní roky se
zahájením řešení v roce 2014 a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince
2016.
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 Japonsko
V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II budou přijímány návrhy společných česko-japonských projektů
základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 24 kalendářních měsíců
počínaje dnem uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi poskytovatelem
a příjemcem.
 Čínská lidová republika
V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II budou přijímány návrhy společných česko-čínských projektů
základního výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 3 kalendářní roky se
zahájením řešení v roce 2014 a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince
2016.
 Jižní Korea
V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II budou přijímány návrhy společných česko-korejských projektů
základního výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení
podpořených projektů je stanovena na 2 - 3 kalendářní roky se zahájením řešení
v roce 2014 a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2016.
 Ruská federace
V rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II budou přijímány návrhy společných česko-ruských projektů
základního a aplikovaného výzkumu schválené v rámci Programu dvoustranné
česko-ruské vědeckotechnické a inovační spolupráce na léta uvedená v
seznamech uveřejněných na internetových stránkách předmětné veřejné soutěže
a internetových stránkách poskytovatele:
http://www.msmt.cz
Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 3 kalendářní roky se
zahájením řešení v roce 2014 a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince
2016.

2. Prokázání způsobilosti uchazeče
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).
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Uchazeči o účelovou podporu v rámci programu KONTAKT II jsou zejména
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).
Uchazečem může být také malý a střední podnik vymezený v části 2.2 písm. a)
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C
323/01), a to zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací.
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 na české straně společně více
uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto
uchazeče.
Nesplnění podmínky prokázání způsobilosti uchazeče podle § 18 zákona o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je důvodem k vyloučení
návrhu projektu z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Je-li uchazeč výzkumnou organizací podle článku 2.2 písm. d) Rámce
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01),
prokazuje svou způsobilost formou čestného prohlášení na předepsaném
formuláři.
Uchazeč musí být ke dni vyhlášení veřejné soutěže (VES14) schválen Radou
pro výzkum, vývoj a inovace jako výzkumná organizace splňující podmínky
pro poskytnutí účelové podpory dle fáze 1 Postupu při posuzování výzkumných
organizaci.

3. Finanční podmínky
Financování projektů v rámci programu KONTAKT II probíhá na principu, kdy
každý z partnerských států hradí pouze náklady vzniklé na jeho straně,
tzn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto poskytovatel podpory
na řešení projektu v České republice, hradí náklady vzniklé na straně české části
řešitelského týmu projektu a naopak. Není přitom podmínkou, aby výše podpory
poskytnuté českému řešiteli projektu ze strany českého poskytovatele podpory a
výše podpory poskytnuté zahraničnímu řešiteli projektu poskytovatelem podpory
z partnerského státu byly totožné. Rovněž struktura hrazených nákladů projektu
nemusí být v obou partnerských státech identická.
Způsobilými náklady projektů podporovaných v rámci programu KONTAKT II jsou
náklady vymezené v ustanovení § 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 pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
Předpokládaný poměr výdajů programu KONTAKT II 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
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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 v případě spolupráce podniku s výzkumnou organizací poskytován
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).
S ohledem na rozpočtové možnosti poskytovatele je doporučená výše žádané
podpory na řešení jednoho projektu stanovena na maximální výši:
a) 1.500.000,- Kč až 2.000.000,- Kč na celou dobu řešení u projektů s dobou
řešení 3 kalendářní roky (tj. Čína, Jižní Korea, Spojené státy americké,
Ruská federace);
b) 1.500.000,- Kč na celou dobu řešení u projektů s dobou řešení 24
kalendářních měsíců (tj. Japonsko).

4. Způsob podání návrhu projektu
Pro vypracování návrhu projektu, který je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové
podpory, slouží zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a
inovacích VES14 k programu KONTAKT II. Zadávací dokumentace je souborem
podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu a je
dostupná po celou dobu soutěžní lhůty na internetových stránkách
http://www.msmt.cz/ a u administrátora programu KONTAKT II.
Návrh projektu musí být zpravidla předložen českou částí týmu jeho řešitelů
v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě, a to
v souladu s kritérii stanovenými příslušnými poskytovateli podpory. Na české
straně se tak děje formou předložení návrhu projektu do veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu KONTAKT II.
Každý uchazeč musí při přípravě návrhu projektu dodržet následující zásady:
 Uchazeč musí prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu.
 V návrhu projektu musí být uchazečem specifikovány všechny finanční zdroje
(tj. žádaná účelová podpora formou dotace, ostatní veřejné zdroje a
neveřejné zdroje), které uchazeč bude užívat k finančnímu zabezpečení řešení
projektu, přičemž náklady se musí vztahovat výlučně k danému projektu,
k době jeho trvání a úhradě nákladů vzniklých na straně české části
řešitelského týmu projektu.
 Návrh projektu musí být vypracován uchazečem (uchazeči) v českém jazyce v
na předepsaných formulářích dostupných na adrese http://www.msmt.cz/.
 Kompletní výtisk návrhu projektu a jeho elektronickou verzi na CD, včetně
všech příloh, podepsaný statutárním orgánem / 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
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uchazečů podílejících se na řešení projektu na české straně podepisuje návrh
projektu statutární orgán všech uchazečů), je nutné zaslat poštou jako
doporučenou zásilku v uzavřené označené obálce.
 Uchazeč o účelovou podporu musí předložit návrh na uspořádání vzájemných
vztahů mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu (dříve označovaný jako
„spolupříjemce“), má-li se na řešení projektu na české straně podílet více
uchazečů.
 Uchazeč musí předložit jako povinnou přílohu návrhu projektu vyplněný a
zahraničním účastníkem projektu potvrzený formulář „Letter of Intent“. V
případě návrhu projektu česko-ruské spolupráce musí uchazeč předložit kopii
uzavřené dohody / memoranda o spolupráci s ruským účastníkem projektu
(namísto formuláře „Letter of Intent“).
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 –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Za nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu se považuje např.


doručení návrhu projektu po uplynutí soutěžní lhůty,



použití jiné než platné verze elektronické přihlášky pro VES14,



předložení neúplného nebo chybně vyplněného návrhu projektu,



neprokázání způsobilosti uchazeče v souladu s ustanovením § 18 zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,



nesoulad listinné a elektronické podoby návrhu projektu,



obálka listinného návrhu projektu neobsahuje elektronický návrh projektu
(včetně příloh) na CD, nebo je nesprávně označená.

5. Způsob a kritéria hodnocení
Návrh projektu podaný českou částí řešitelského týmu projektu v České republice
a zahraniční částí řešitelského týmu projektu v partnerském státě je hodnocen
nejprve na národní úrovni odděleně v každém z partnerských států, a to v
souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.
Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
VES14 k programu KONTAKT II hodnotí odborný poradní orgán poskytovatele.
Hodnocení je založeno na vypracování nejméně dvou oponentních posudků ke
každému návrhu projektu zpracovaných nezávislými oponenty, stanovisku
zpravodaje odborného poradního orgánu a diskusi v průběhu zasedání a
doporučení odborného poradního orgánu poskytovateli.
Kritéria pro hodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu,
vývoji a inovacích VES14 k programu KONTAKT II jsou následující:
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 Zařazení návrhu projektu smíšenou komisí do seznamu společných projektů,
řešených s daným partnerským státem – nesplněním této podmínky
(ustanovení § 17 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací) je návrh projektu vyřazen z dalšího posuzování a hodnocení.
 Očekávaný přínos a kvalita projektu:




Očekávaný přínos realizace projektu (váha – 1)
Aktuálnost řešeného problému (váha – 2)
Očekávané výsledky a jejich přínos (váha – 1)

 Proveditelnost projektu:




Cíl řešení (váha – 1)
Strategie a metody řešení (váha – 1)
Časový harmonogram řešení projektu (váha – 1)

 Podmínky řešení projektu:




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)

Finální výběr návrhů projektů, které budou doporučeny k udělení podpory
z veřejných prostředků, provede na základě výsledků odborného hodnocení,
uskutečněného odděleně v každém z partnerských států, mezinárodní smíšená
komise složená ze zástupců poskytovatelů podpory. Schválené návrhy projektů
budou následně na české straně zveřejněny jako vítězné návrhy v rámci
vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14
k programu KONTAKT II.
Program KONTAKT II používá na rozdíl od jiných programů mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji specifické hledisko pro závěrečný výběr návrhů
projektů určených k udělení podpory z veřejných prostředků s tím, že je
postupováno tak, aby v konečném seznamu projektů navržených pro poskytnutí
podpory byly zastoupeny projekty řešené se všemi partnerskými státy.
O konečném výběru návrhů projektů a konkrétní výši jejich podpory z veřejných
prostředků rozhodne poskytovatel rovněž podle výše disponibilních prostředků
pro jejich financování současně při respektování nejvyšší povolené míry podpory
podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C
323/01).

6. Soutěžní a hodnotící lhůta
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Soutěžní lhůta začíná dne 2. července 2013 a končí dne 6. září 2013.
Hodnotící lhůta začíná dne 7. září 2013 a končí dne 14. února 2014 vyhlášením
výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II.

7. 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.
Kompletní výtisk návrhu projektu a jeho elektronickou verzi na CD,
včetně všech příloh, podepsaný statutárním orgánem / 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 na české straně podepisuje návrh projektu
statutární orgán všech uchazečů), je nutné zaslat poštou jako doporučenou
zásilku v uzavřené obálce označené:

1. symbolem pro program KONTAKT II „LH14“
2. výrazným upozorňujícím nápisem „Veřejná soutěž – NEOTEVÍRAT!“
3. na níže uvedenou adresu poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje (O31)
Karmelitská 7
118 12 Praha 1 - Malá Strana
Otisk poštovního razítka na obálce musí být nejpozději ze dne 6. září 2013
V případě návrhů projektů česko-americké spolupráce je uchazeč povinen
odeslat kompletní výtisk návrhu projektu a jeho elektronickou verzi na CD,
včetně všech příloh, podepsaný v souladu s výše uvedenými kritérii, v době
soutěžní lhůty současně na níže uvedenou adresu:
AMVIA – Americká vědecká informační agentura
Dům zahraničních služeb
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
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V případě návrhů projektů česko-japonské spolupráce je uchazeč povinen
odeslat kompletní výtisk návrhu projektu a jeho elektronickou verzi na CD,
včetně všech příloh, podepsaný v souladu s výše uvedenými kritérii na adresu
poskytovatele, současně pak sledovat výzvu a pokyny na stránkách AV ČR:
http://zho.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0003.html.
Za včasné doručení úplného návrhu projektu v souladu s podmínkami a kritérii
vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II odpovídá výlučně uchazeč.
V každé obálce může být pouze jeden úplný návrh projektu předkládaný v rámci
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu KONTAKT II.

Na poskytnutí účelové podpory v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a
inovacích VES14 k programu KONTAKT II není právní nárok.
Poskytovatel, tj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, může v souladu
s ustanovením § 24 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu
KONTAKT II zrušit.
Uchazeč o účelovou podporu může z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a
inovacích VES14 k programu KONTAKT II kdykoliv odstoupit s tím, že do
7 kalendářních dnů je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli.
8. Název, sídlo, kontaktní osoba (telefon, elektronická adresa, fax)
Věcně příslušným pracovníkem zodpovědným za administraci veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu KONTAKT II je na straně
poskytovatele:
Mária Krausová, DiS.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 244
Fax: +420 234 811 713
E-mail: maria.krausova@msmt.cz
Web: http://www.msmt.cz/
Kontaktní údaje věcně příslušných orgánů, které poskytnou zahraničním
účastníkům projektů informace o postupu podávání jejich návrhů v partnerských
státech (Spojené státy americké, Japonsko, Čínská lidová republika, Jižní Korea a
Ruská federace), jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele
http://www.msmt.cz.
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