Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

EUROSTARS
Výzva k předložení žádostí o poskytnutí institucionální
podpory na řešení projektů programu
Eurostars 7D - desátá vlna žádostí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s
§ 3 odst. 3 písm. b) bod 3. a § 9 odst. 6 písm. c) 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 desátou vlnu na předložení žádostí o poskytnutí institucionálních prostředků na
vybrané projekty výzkumu a vývoje naplňující cíle mezinárodního programu Eurostars.
Programu Eurostars, oprávněné projekty programu
Cílem programu Eurostars je podpora mezinárodní spolupráce malých a středních podniků,
které mají vedle své podnikatelské činnosti také činnost výzkumu a vývoje.
Jedná se o komunitární program při Sekretariátu programu EUREKA, sídlo mezinárodního
programu EUREKA je v Bruselu.
Desátá výzva pro přihlášení nových projektů do mezinárodního programu Eurostars byla
vyhlášena s termínem ukončení 4. 4. 2013. Každý uchazeč byl písemně vyrozuměn o
výsledku hodnocení svého projektu. Pravidla, podle kterých jsou projekty programu Eurostars
hodnoceny a vybírány, jsou uvedena na adrese www.eurostars-eureka.eu.
Projekty, které v rámci desáté výzvy získaly mezinárodní kvalifikaci Eurostars, mohou nyní
žádat o institucionální podporu na národní úrovni. Tyto projekty již nepodléhají národnímu
hodnocení.
V rámci národního programu Eurostars s možnou podporou ze státního rozpočtu České
republiky byl programu přidělen kód „7D“.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace – jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a
podání žádosti uchazeče o poskytnutí institucionální podpory formou dotace je dostupná na
webové adrese poskytovatele www.msmt.cz.
Lhůta pro podání žádosti
Vyplněné žádosti v rámci desáté vlny je možno podávat v termínu od 15. 11. 2013 do 25. 11.
2013. Kompletní žádost o podporu v rámci desáté výzvy je nutné odeslat potvrzené jedenkrát
v listinné podobě společně s elektronickou přihláškou nahranou na přiloženém CD. Odeslání
musí být provedeno na adresu poskytovatele nejpozději v den uzávěrky 25. 11. 2013.
Listinná verze žádosti musí být opatřena příslušnými podpisy statutárního orgánu případně
oprávněného člena statutárního orgánu uchazeče/ů předložen poskytovateli spolu

požadovanými přílohami/doklady (např. zřizovací nebo zakládací listina, výpis z obchodního
rejstříku, u institucí zřízených ze zákona příslušná právní norma nebo jiný doklad o zřízení
nebo založení apod.).
Upozornění: V případě více uchazečů, podílejících se na řešení projektu, podepisují návrh
projektu statutární zástupci všech uchazečů.
Doručení žádosti
Listinná podoba žádosti o podporu spolu s dalšími požadovanými náležitostmi a s nahraným
CD musí být odeslána poštou jako doporučená zásilka (na obálce musí být otisk poštovního
razítka se dnem podání nejpozději 25. 11. 2013.
 v uzavřené obálce označené adresou poskytovatele „Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Odbor podpory vysokých škol a výzkumu (odb. 32), Karmelitská 7,
118 12 PRAHA 1 – Malá Strana“ a nápisem v levé části obálky „7D –
EUROSTARS, 10. vlna žádostí“,

Název a sídlo poskytovatele, kontaktní osoba
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor 32
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1 – Malá Strana
Kontaktní osoba pro program Eurostars v ČR:
Ing. Josef Martinec
Tel.: 234811512
e-mail: Josef.Martinec@msmt.cz

