Podmínky uchazeče programu EUROSTARS
Zaměření a podmínky programu Eurostars:


Program Eurostars je zaměřen na evropskou spolupráci malých a středních podniků, které
mimo své podnikatelské činnosti provádějí také vlastní výzkum a vývoj.



Financování projektů Eurostars bude prováděno ze sdružených národních finančních
prostředků, z rozpočtu 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj a vlastních
finančních zdrojů řešitelských organizací.



Program Eurostars a jeho jednotlivé projekty vychází z mechanismu programu EUREKA.



Program Eurostars je řízen Sekretariátem EUREKY v Bruselu, více informací lze nalézt
na www.eurostars-eureka.eu.

Do programu Eurostars je celkem zapojeno 33 členských zemí programu EUREKA, a
to Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Malta, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
Program Eurostars je určen na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž
řešení se podílejí čeští řešitelé. Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží, v níž byl
uchazeč vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s mezinárodními pravidly programu
Eurostars. Český poskytovatel již odborné hodnocení obsahu podané žádosti o podporu
neprovádí.

Oprávnění žadatelé:
Příjemcem dotace z komunitárních prostředků může být jakýkoliv typ organizace –
právní subjekt (malý nebo střední podnik, vysoká škola, výzkumná organizace, velký podnik).
Musí splňovat podmínky stanovené Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací.

Oprávněné projekty:
Jedná se o projekty desáté výzvy programu Eurostars, která proběhla ke dni uzávěrky
4. dubna 2013 a které byly kvalifikovány na základě výsledků hodnocení panelu nezávislých
expertů v Bruselu. Konečné schválení vybraných projektů pro jejich financování z národních
a komunitárních prostředků je provedeno Skupinou vysokých představitelů programu
Eurostars.
Každý žadatel byl o výsledku hodnocení písemně vyrozuměn od bruselského
Sekretariátu. Tento žadatel se nyní může ucházet o institucionální podporu z národních zdrojů
(institucionální prostředky státního rozpočtu České republiky) prostřednictvím webových
stránek poskytovatele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz. Český
poskytovatel již odborné hodnocení obsahu podané žádosti o podporu neprovádí.

Kód programu Eurostars v ČR:
Rada pro VaV přidělila programu Eurostars pro Registr programů IS VaV kód 7D.

Předkládání žádostí:
Žádost o poskytnutí podpory je k dispozici na webových stránkách poskytovatele
www.msmt.cz. Vyplněná a podepsaná žádost o přidělení podpory společně s požadovanými
přílohami v jednom vyhotovení a nahraným CD bude zaslána poštou jako doporučená
poštovní zásilka na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Pravidly
pro poskytování institucionální podpory.

Zpracování žádostí:
Výzva k předkládání žádostí o podporu je průběžná, zpracování žádostí probíhá
v dávkovém systému nejvýše dvakrát ročně v návaznosti na výsledky mezinárodního
hodnocení programu EUROSTARS.
Oznámení o výsledcích posouzení žádosti o podporu zveřejní poskytovatel
Ministerstvo na adrese www.msmt.cz a úspěšným uchazečům zašle rozhodnutí o poskytnutí
podpory.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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 a Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (2006/C 323/01) pravidla pro poskytování institucionální podpory na
podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

