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1. Obecné informace o V19CHINA-MOBILITY
1.1 Legislativní rámec a právní aspekty pro V19CHINA-MOBILITY
Spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v České republice a Čínské lidové republice je
založena na Dohodě o vědecko-technické spolupráci, uzavřené mezi Vládou Čínské
lidové republiky a Vládou České republiky, podepsané dne 1. června roku 1995, a dále
na Memorandu o porozumění v oblasti společného výzkumu a vývoje mezi MŠMT
a Ministerstvem pro vědu a technologie ČLR, podepsaném dne 23. března roku 2016
v Praze. Druhý ze zmíněných dokumentů definuje oblasti společného zájmu
následovně:
 materiálový výzkum (včetně biologických materiálů, nano-materiálů, atd.);
 energetika (včetně vývoje nové energie, čistého využití uhlí, obnovitelných zdrojů
energie, apod.);
 environmentální věda a technologie (včetně ochrany životního prostředí, vodárenství,
apod.);
 strojírenství (včetně železniční dopravy, letecké výroby, apod.);
 potravinářství (včetně technologie zpracování potravin, bezpečnost potravin, apod.);
 astronomie (včetně astrometrie, apod.);
 biologie (včetně molekulární biologie, biotechnologie, apod.);
 medicína (včetně zdravotnické techniky, moderní medicíny, tradiční čínské medicíny
a farmacie, apod.);
 ostatní (včetně ICT, nukleární vědy a příslušných technologií, dálkového průzkumu,
chovu zvířat včetně ryb, veterinární medicíny, agronomie a zemědělských technologií,
ochrany zemědělské půdy, apod.).
Vyhlašovaná Výzva k podávání návrhů česko-čínských projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji
a inovacích, na poskytnutí institucionální podpory formou dotace (dále jen „dotace“) na
mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020, vyhlašovaná ve spolupráci
s Ministerstvem pro vědu a technologie ČLR (dále jen „V19CHINA-MOBILITY“), je odrazem aplikace
obou výše zmíněných dokumentů v praxi a cílí na podporu mobility výzkumných pracovníků,
spolupracujících na řešení mezinárodních projektů v základním a aplikovaném výzkumu a
inovacích.
Žádostí uchazeče o poskytnutí institucionální podpory formou dotace na základě
předloženého kompletního návrhu projektu se dále jen rozumí „žádost o dotaci“.
Za změnu žádosti o dotaci se nepovažuje, pokud poskytovatel neuzná část uchazečem
navržených nákladů projektu nebo sníží jím požadovanou celkovou výši institucionální
podpory formou dotace z veřejných prostředků. Snížení navržených nákladů projektu nebo
výše podpory z veřejných prostředků musí být uvedeno v protokolu hodnocení návrhu
projektu.
Poskytovatel, pokud má pochybnosti o způsobilosti uchazeče, připouští doložení nebo
doplnění podkladů a odstranění vad návrhu projektu ve smyslu § 14k odst. 4 zákona č.
3

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech poskytovatel nepřipouští úpravu návrhu
projektu ze strany uchazeče.
Pokud poskytovatel neuzná část uchazečem navržených celkových nákladů projektu a
nezahrne je mezi uznané náklady projektu nebo sníží celkovou výši podpory, žádosti o
poskytnutí institucionální podpory zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne.
Poskytovatel nepřipouští, aby za zemřelého či zaniklého uchazeče nastoupil do probíhajícího
správního řízení právní nástupce.
Poskytovatel nepřipouští, aby v případě, že je žádost o dotaci pravomocně zcela či zčásti
zamítnuta, bylo možné vydat nové rozhodnutí, kterým bude žádosti o dotaci zcela či zčásti
vyhověno podle § 14p zákona č. 218/2000 Sb.
Kontrola plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využívání dotace a účelnosti
vynaložených nákladů podle vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace se provádí podle § 13
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrola použití
dotace probíhá na základě § 39 zákona č. 218/2000 Sb., a § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.
Porušení povinností nebo podmínky stanovené vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace
může být porušením rozpočtové kázně. Pokud místně příslušný finanční úřad vyměří příjemci
odvod za porušení rozpočtové kázně, je poskytovatel oprávněn v roce následujícím po roce
vydání platebního výměru příjemci dotaci neposkytnout.
Poskytovatel může zahájit řízení o odnětí dotace v případech uvedených v § 15 odst. 1 písm.
a) až f) zákona č. 218/2000 Sb. Řízení o odnětí dotace probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb.
Finanční vypořádání institucionální podpory se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování
projektu, nebo o ukončení financování rozhodl poskytovatel.

1.2 Harmonogram
vyhlášení V19CHINA-MOBILITY:

27. 4. 2018

lhůta pro odevzdání návrhů projektů:

30. 6. 2018

2. Uchazeč ve V19CHINA-MOBILITY
2.1 Vymezení uchazeče
Uchazečem o institucionální podporu formou dotace může být pouze výzkumná organizace
podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C
198/01).1
1

„výzkumnou organizací“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer
technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum),
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Uchazeč neprokazuje nijak splnění jejích definičních znaků poskytovateli v případě, že je
uveden v seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem. Pokud na tomto
seznamu uveden není, prokáže svoji způsobilost čestným prohlášením o způsobilosti k řešení
projektu (v dokumentaci) a zároveň v termínu do data uzávěrky výzvy, tj. do 30. 6. 2018 požádá
o zápis do seznamu výzkumných organizací, vedeném MŠMT. Pokud uchazeč nebude veden
v seznamu výzkumných organizací k 30. 10. 2018, nebude se jednat o způsobilého uchazeče
pro tuto výzvu a jeho žádost bude vyřazena.

3. Návrh projektu ve V19CHINA-MOBILITY
3.1 Obecné informace
Uchazeč předkládá žádost o dotaci včetně dokumentů dokládajících způsobilost podle odst.
3.2. V19CHINA-MOBILITY na formulářích k tomu určených poskytovatelem, dostupných po celé
období určené pro předkládání návrhů projektů, tj. od 27. 4. 2018 do 30. 6. 2018
na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-cinska-spoluprace.

3.2 Podmínky přijetí žádosti o dotaci
Ve věcném obsahu identický návrh výzkumného projektu jako žádost o dotaci musí být
předložen českou částí týmu v ČR a čínskou částí týmu v ČLR, a to v souladu s kritérii
stanovenými oběma poskytovateli.
Dotaci na projekt může obdržet pouze uchazeč, který splní všechny podmínky V19CHINA-MOBILITY
a současně vybrané podmínky způsobilosti podle formuláře čestného prohlášení v
dokumentaci a kap. 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení.
Uchazeč je považován za způsobilého, pokud současně:
splňuje podmínky V19CHINA-MOBILITY
1. je výzkumnou organizací a splňuje podmínky dle výše uvedeného odst. 2.1 této
dokumentace,
2. předkládá návrh projektu podepsaný osobou zplnomocněnou/osobami
zplnomocněnými k podpisu,
3. má navázánu spolupráci s partnerským pracovištěm z ČLR, s nímž plánuje realizovat
společný projekt v jedné nebo v kombinaci několika oblastí spolupráce
definovaných ve výše uvedeném odst. 1.1 této dokumentace,
4. může doložit obsah čínské části návrhu společného česko-čínského projektu
v českém jazyce tak, aby oponent poskytovatele mohl hodnotit návrh projektu
v kontextu s návrhem společného česko-čínského projektu,

bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného, nebo soukromého práva) nebo způsob
financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo
experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí.
Pokud tento subjekt rovněž vykonává hospodářské činnosti, je třeba pro financování, náklady a příjmy těchto
hospodářských činností vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto
subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.
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5. žádost o dotaci je českou částí návrhu společného česko-čínského projektu, jehož
čínská část je předkládána v průběhu soutěžní lhůty, vyhlášené čínským
poskytovatelem v ČLR,
je odborně způsobilým uchazečem
6. má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem,
je ekonomicky způsobilým uchazečem
7. není v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení,
8. má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu
územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu,
zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,
9. nebyl na něj vystaven inkasní příkaz, který je nesplacený, v návaznosti
na rozhodnutí Komise (EU), jímž je dotace prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem,
10. není podnikem v obtížích ve smyslu kapitoly 1 článku 2 odst. 18 Nařízení,
je trestně způsobilým uchazečem
11. žádná osoba, která vykonává funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena
nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání (činnosti) uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský,
nebo trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí,
12. žádná osoba, která vykonává funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena
nebyla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních
právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí
s předmětem činnosti uchazeče,
13. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem jeho podnikání (činnosti) nebo pro trestní čin hospodářský nebo
trestní čin proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí,
může prokázat motivační účinek
14. v souladu s kapitolou 4 čl. 4.4. Rámce.

3.3 Prokazování způsobilosti
Podmínka způsobilosti

Způsob jejího prokázání

Při podání návrhu projektu

Prokázání způsobilosti podle V19CHINA-MOBILITY
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Před vydáním
Rozhodnutí
o poskytnutí
institucionální
podpory

1.

status výzkumné
organizace,
malého nebo
středního
podniku2
dokument
opravňující
zplnomocněnou
osobu k podpisu

čestným prohlášením
v příslušném formuláři3 návrhu
projektu, který je součástí této
dokumentace

v případě, že uchazečem není
veřejná vysoká škola nebo
veřejný výzkumná organizace,
uchazeč je povinen k návrhu
projektu přiložit dokument
jednoznačně dokládající
podpisovou pravomoc (např.
uchazeč typu „malý nebo střední
podnik“ kopii výpisu
z obchodního rejstříku nebo
zakladatelskou/zřizovací listinu);

v případě nesrovnalostí ověřuje
poskytovatel a je oprávněn vyžádat
si od uchazeče doplňující informace
a doklady

v případě nesrovnalosti ověřuje
poskytovatel

v případě uchazeče (jakéhokoli
typu), jehož statutární orgán
přenese podpisovou pravomoc
na svého zástupce, uchazeč je
povinen přiložit kopii dokumentu
opravňující tohoto zástupce k
podpisu (plnou moc, interní
předpis apod.);

2.

v listinné dokumentaci4 uchazeče
k projektu bude uchován originál
nebo ověřená kopie příslušného
dokumentu.

3.

obsah čínské části
návrhu
společného
česko-čínského
projektu

čínskou částí návrhu společného
česko-čínského projektu
(v českém nebo anglickém jazyce)

uchazeč dále nedokládá

Prokázání odborné způsobilosti
4.

2)
3)

4)

oprávnění
k činnosti

dokladem o oprávnění
k podnikání nebo jiného

pokud se uchazeč nenachází v žádném
informačním systému veřejné správy,

poskytovatel je oprávněn při ověřování splnění této podmínky způsobilosti uchazeče po vyhlášení výsledků V19CHINAMOBILITY prověřit status uchazeče jako výzkumné organizace
formulář čestného prohlášení je sestaven tak, aby umožnil ověření znaků výzkumné organizace dle definice v Nařízení
(viz seznam zkratek na str. 17 této dokumentace). Uchazeč neprokazuje nijak splnění jejích definičních znaků
poskytovateli v případě, že je uveden v seznamu výzkumných organizací vedeném poskytovatelem. Pokud na tomto
seznamu uveden není, prokáže svoji způsobilost čestným prohlášením o způsobilosti k řešení projektu (v dokumentaci)
a zároveň v termínu do data uzávěrky výzvy, tj. do 30. 6. 2018 požádá o zápis do seznamu výzkumných organizací,
vedeném MŠMT. Pokud uchazeč nebude veden v seznamu výzkumných organizací k 30. 10. 2018, nebude se jednat
o způsobilého uchazeče pro tuto výzvu a jeho žádost bude vyřazena.
Originál vlastní žádosti o dotaci, tj. návrhu projektu, originál čestného prohlášení nesoucí podpis statutárního zástupce
nebo všech členů vícečlenného statutárního orgánu a také i originál dokladů k prokázání způsobilosti a dalších
požadovaných dokumentů musí být založeny u uchazeče a archivovány min 10 let od ukončení řešení projektu.
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průkazného oprávnění (jako je
např. výpis z veřejného rejstříku
právnických osob apod.);
dokumenty dokládající, že
předmětem činnosti je mj.
výzkum a vývoj nedokládají
subjekty zřízené zvláštním
právním předpisem5 a jmenovitě
uvedené v tomto předpisu - např.
veřejné a státní vysoké školy
nebo veřejné výzkumné instituce

kopií jednoho z následujících dokumentů,
ne starší než 90 kalendářních dnů:
zřizovací listiny, zakládací listiny, popř.
jiného dokumentu, dokládajícího, že
předmětem činnosti uchazeče je mj.
výzkum a vývoj
v případě nesrovnalosti ověřuje
poskytovatel

Prokázání ekonomické způsobilosti
likvidace, úpadek

čestným prohlášením
v příslušném formuláři
pro podání návrhu projektu

v případě nesrovnalostí ověřuje
poskytovatel a je oprávněn vyžádat
si od uchazeče doplňující informace
a doklady

vypořádané
závazky

čestným prohlášením
v příslušném formuláři
pro podání návrhu projektu

v případě nesrovnalostí ověřuje
poskytovatel a je oprávněn vyžádat
si od uchazeče doplňující informace
a doklady

nesplacený
inkasní příkaz

čestným prohlášením
v příslušném formuláři
pro podání návrhu projektu

v případě nesrovnalosti ověřuje
poskytovatel (ve spolupráci s ÚOHS) a je
oprávněn vyžádat si od uchazeče
doplňující informace a doklady

podnik v obtížích6

čestným prohlášením

v případě nesrovnalostí ověřuje
poskytovatel a je oprávněn vyžádat
si od uchazeče doplňující informace
a doklady

5.

6.

7.

8.

5)

např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů

6)

Definice podniku v obtížích:
Podnikem v obtížích se rozumí takový podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence
nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financování - která není malým nebo středním
podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené
vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku
kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je
výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál
společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení
se za „společnost s ručením omezeným" považují zejména formy podniků uvedené v příloze 1 směrnice
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v příslušném formuláři7
pro podání návrhu projektu

Prokázání bezúhonnosti

9.

7)
8)

9)

pravomocné
odsouzení
statutárního
orgánu (člena
statutárního
orgánu)
uchazeče8

čestným prohlášením
v příslušném formuláři pro
podání návrhu projektu

dále se neprokazuje - ověřuje
poskytovatel v Rejstříku trestů dálkovým
přístupem9

Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013a „základní kapitál" zahrnuje případně jakékoli
emisní ážio.
b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo
středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financování která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě
hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti
rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu
zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří
společníci plně ručí za závazky společnosti" považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013.
c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního
práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.
d) Jestliže podnik obdržel dotaci na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel
dotaci na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.
e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech účetní poměr dluhu
společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti
před úroky, zdanění a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.
Formulář čestného prohlášení je sestaven tak, aby umožnil ověření znaků podniku v obtížích dle definice v Nařízení
Definice podmínky „nebyl pravomocně odsouzen“:
je-li fyzickou osobou
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče/
trestný čin hospodářský/ trestný čin proti majetku, nebo se podle zákona na něj tak hledí,
 nebyl v posledních 3 letech disciplinárně trestán podle zvláštních právních předpisů, upravujících výkon odborné
činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem V19CHINA-MOBILITY;
je-li právnickou osobou
 statutární orgán/člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání (činnosti) / trestný čin hospodářský/trestný čin proti majetku, nebo se podle
zákona na něj tak hledí,
 statutární orgán/člen statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech disciplinárně trestán podle zvláštních
právních předpisů, upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem V19CHINA-MOBILITY
(V případě vícečlenného statutárního orgánu se prokazuje u každého člena jednotlivě).
Trestní bezúhonnost se neprokazuje u osob, u kterých jsou pro samotný výkon funkce (statutárního orgánu nebo jeho
člena) stanoveny obdobné podmínky jejího prokázání zvláštním právním předpisem.
Při ověřování podmínky trestní způsobilosti si poskytovatel zajistí (v rozsahu příslušného oprávnění podle jiného
právního předpisu) výpis z evidence Rejstříku trestů. Bezúhonnost se prokazuje u každé z osob, které vykonávají funkci
statutárního orgánu nebo jsou členy statutárního orgánu uchazeče, který je právnickou osobou, pokud nejsou pro
výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním předpisem obdobné podmínky jako
podmínky způsobilosti uvedené ve formuláři čestného prohlášení v dokumentaci.
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10.

disciplinární
potrestání
statutárního
orgánu (člena
statutárního
orgánu) uchazeče

čestným prohlášením
v příslušném formuláři pro
podání návrhu projektu

v případě nesrovnalosti ověřuje
poskytovatel a je oprávněn vyžádat
si od uchazeče doplňující informace
a doklady

11.

pravomocné
odsouzení
samotného
uchazeče

čestným prohlášením
v příslušném formuláři pro
podání návrhu projektu

dále se neprokazuje - ověřuje
poskytovatel v Rejstříku trestů dálkovým
přístupem

čestným prohlášením v
příslušném formuláři pro podání
návrhu projektu

dále se neprokazuje

Prokázání motivačního účinku

12.

3.4. Náležitosti žádosti o dotaci
Žádost o dotaci musí při podání splňovat následující náležitosti:
ve věcném obsahu
 odpovídat oborovému zaměření V19CHINA-MOBILITY uvedenému v kpt. 1.1
 zahrnovat všechny náležitosti žádosti o dotaci, včetně navrhovaných postupů řešení
projektu, které musejí být jasné a srozumitelné;
 prokázat existenci kvalitního řešitelského týmu odborníků; všichni členové české části
řešitelského týmu jsou povinni předložit svůj profesní životopis a osoba, uvedená jako
„hlavní řešitel10“ je povinna poskytnout svůj profesní životopis jak českému tak
i čínskému poskytovateli;
 identifikovat všechny finanční zdroje nezbytné pro úspěšné řešení a dokončení
projektu, které zároveň musejí být přiměřené, a celkový rozpočet musí být i položkově
vyvážený;
 zcela odpovídat obecně závazným právním předpisům;
ve formálním obsahu (nad rámec povinností stanovených § 14 zákona č. 218/2000 Sb.


být zpracována v českém jazyce na poskytovatelem předepsaných formulářích a to
ve formátech, v nichž byly poskytovatelem zveřejněny nebo jsou požadovány
(„*.docx/*.doc“, „*.odt“, „*.xlsx/*.xls“, „*.ods“ nebo „*.pdf“); pdf formát musí být
v podobě strojově čitelného dokumentu s výjimkou stránek nesoucích podpis
statutárního orgánu nebo členů řešitelského týmu;

10

Kontaktní osobou pro komunikaci mezi uchazečem a poskytovatelem v souladu s § 2 odst. 1 bod c) Nařízení
vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, vývoje a inovací je řešitel projektu
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být úplná a obsahovat všechny požadované údaje, povinné přílohy, včetně dokladů
o způsobilosti uchazeče, příslušných razítek a podpisů v souladu s požadavky
uvedenými u jednotlivých formulářů;
mít konzistentní údaje ve formulářích s údaji obsaženými v přílohách (u právnických
osob, zřízených podle zvláštního právního předpisu, musejí údaje, týkající se jejich
způsobilosti, souhlasit s příslušnou právní normou);
být podána v průběhu výzvy datovou zprávou do datové schránky poskytovatele
z datové schránky uchazeče;
mít pouze jednoho uchazeče, který se v případě úspěšnosti ve V19CHINA-MOBILITY stává
jediným příjemcem dotace;
naplnit motivační účinek, který je posuzován ve smyslu čl. 4.4 Rámce; při nesplnění
této podmínky je žádost o dotaci vyřazena;
být podána v průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě
nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB.
v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „V19CHINA-MOBILITY – VÝZVA –
NEOTVÍRAT!“
v datové zprávě musí být v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“
v datové zprávě musí být zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“

Seznam dokumentů návrhu projektu, způsob ověření jejich pravosti a jejich požadovaný
formát, obsahuje následující tabulka:

Podpis

NE
ANO
Statutární orgán
NE
ANO
Statutární orgán
NE
ANO

Dokument

Formát
dokumentu pro
datovou
schránku
pdf

Oprávnění k činnosti
Čestné prohlášení k prokázání vybraných podmínek
způsobilosti

pdf
xls/xlsx/ods

Rozpočtová tabulka

Vlastní návrh projektu

Anotace projektu pro hodnotitele
Dokument, ze kterého vyplývá podpisová pravomoc

doc/docx/odt/pdf
první strana s
podpisy též jako
pdf
doc/docx/odt/pdf
pdf

Formální způsobilost žádosti o dotaci podléhá kontrole poskytovatele a nedodržení kterékoli
z výše uvedených podmínek může být důvodem k jejímu vyřazení z V19CHINA-MOBILITY.

3.5 Rozpočet projektu, uznané náklady a zdroje financování
Poskytovatel poskytne institucionální podporu formou dotace na společný česko-čínský
výzkumný projekt vybraného uchazeče ve výši kalkulované na základě jeho uznaných nákladů.
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3.5.1 Uznané náklady
Uznanými náklady uchazeče v žádosti o dotaci se na celé období řešení projektu rozumí11:


náklady na cestovné českých členů řešitelského týmu ve formě:
zpáteční letenky/ zpátečních letenek do ČLR, včetně úhrady letištních poplatků,
pojistného apod.12;
služeb na zveřejnění výsledků (publikačních, vydavatelských, edičních aj.);



náklady na úhradu pobytových nákladů čínských členů řešitelského týmu v ČR ve
formě:
výdajů za ubytování v ČR v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti (tj.
musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým);
kapesného a stravného13 v případě, že jídlo není zahrnuto v ceně ubytování či
poskytnuto v rámci programu navštívené akce, a to v prokázané výši, při
respektování hospodárnosti (tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým);
cestovních náhrad (ve formě jízdného) v rámci ČR, bezprostředně souvisejících
s realizací projektu při respektování hospodárnosti.
A to maximálně pro 4 čínské členy řešitelského týmu při maximální délce 14 dní
jejich pobytu v ČR.

Maximálně výše finančního příspěvku na českou část řešitelského týmu je 300 tis. Kč (cca
12 000 EUR).
Vybraný projekt obdrží reciproční částku i od Ministerstva pro vědu a technologie ČLR (čínský
poskytovatel) na uznané náklady, které jsou analogické ve vztahu k uznaným nákladům
českého poskytovatele (tzn. výdaje za ubytování, kapesné a stravné, cestovní náhrady,

11

podpora vědecko-výzkumných a inovačních projektů ve smyslu podpory mobility výzkumných pracovníků
spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů členů řešitelského týmu, přičemž vysílací strana
hradí jejich dopravní náklady do/z místa přijímací strany, zatímco přijímací strana hradí jejich pobytové
náklady (ubytování, stravné, kapesné)

12

časové údaje letenky musí odpovídat délce služební cesty související s realizací projektu, nelze např.
akceptovat prodloužení služební cesty z osobních nebo jiných pracovních důvodů;

13

výše kapesného a stravného je stanovena v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a prováděcí vyhláškou vydanou podle ustanovení § 189 odst. 1 zákoníku práce pouze
v případě, pokud uchazeč/ příjemce podpory uzavřel se zaměstnavatelem zahraničního řešitele
společného projektu dohodu o vzájemné výměně zaměstnanců podle ustanovení § 188 odst. 4 zákoníku
práce a vzájemné výměny výzkumných pracovníků jsou uskutečňovány podle této dohody; v opačném
případě je výše kapesného a stravného stanovena na základě vlastního uvážení poskytovatele

)

)

)

12

všechny tyto položky vztahující se k českým členům řešitelského týmu a spotřebované na
území ČLR, a to a to maximálně pro 4 české členy řešitelského týmu při maximální délce 14
dní jejich pobytu v ČLR, a dále náklady spojené s leteckou přepravou čínských členů
řešitelského týmu do ČR).

3.6 Dotace, její forma, výše a intenzita
3.6.1 Forma dotace
Institucionální podpora je poskytnuta ve formě dotace. Celkově je na realizaci projektů
v rámci V19CHINA-MOBILITY alokováno z rozpočtu poskytovatele 4,5 mil. Kč.
3.6.2 Intenzita podpory a její výše
Dotace je limitována - kromě maximálního finančního příspěvku poskytovatele (ve výši
300 tis. Kč na projekt) také procentním podílem z celkových uznaných nákladů projektu.

KATEGORIE VÝZKUMU, VÝVOJE a INOVACÍ

MAX. INTENZITA PODPORY
(% UZNANÝCH NÁKLADŮ)

ZÁKLADNÍ VÝZKUM

100%

PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM
VÝZKUMNÁ ORGANIZACE

100%

PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM
MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK

50%

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ
VÝZKUMNÁ ORGANIZACE

100%

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ
MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK

25%

INOVACE
VÝZKUMNÁ ORGANIZACE

50%

INOVACE
MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK

25%

Uznanými náklady projektu budou náklady roku 2019 a 2020.

4. Hodnocení žádostí o dotaci ve V19CHINA-MOBILITY
4.1 Fáze hodnocení
Žádosti o dotaci předložené v podobě kompletních návrhů projektů uchazeči v rámci V19CHINAMOBILITY procházejí následujícími fázemi hodnocení, předcházejícími finálnímu výběru návrhů
projektů k podpoře.
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V prvém kroku se uskuteční hodnocení žádostí o dotaci z hlediska splnění formálních
podmínek a obsahového zaměření V19CHINA-MOBILITY. Toto hodnocení provede věcně příslušný
útvar poskytovatele.
V případě, že poskytovatel rozhodne, že žádost o dotaci nesplňuje podmínky V19CHINA-MOBILITY,
je daná žádost o dotaci vyřazena z dalšího hodnocení. Za nesplnění formálních podmínek se
také považuje, pokud čínská část společného česko-čínského projektu nebyla předložena
čínským partnerem českého uchazeče Ministerstvu pro vědu a technologie ČLR (tj.
příslušnému čínskému poskytovateli) v období jím stanoveném.
Pokud naopak žádost o dotaci splňuje všechny formální náležitosti V19CHINA-MOBILITY, věcnou
způsobilost žádosti o dotaci v další fázi hodnocení posuzuje, na základě kritérií uvedených
v odstavci 4.2, Odborný poradní orgán MŠMT pro mobility v rámci mezinárodní bilaterální
vědeckotechnické spolupráce (dále jen „Komise“). Následně na základě doporučení Komise a
současně na základě doporučení vzešlých z provedení konzultací mezi MŠMT a Ministerstvem
pro vědu a technologie ČLR, v rámci zasedání česko-čínské smíšené komise, MŠMT rozhodne o
výběru česko-čínských návrhů projektů k poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou poskytovatelem vydána ve prospěch projektů,
vybraných k poskytnutí dotace, nejpozději v průběhu prvního čtvrtletí roku 2019.

4.2 Kritéria pro vyhodnocení žádostí o dotaci
Na české straně jsou uplatněna následující hodnotící kritéria:
Vědecká a praktická hodnota návrhu projektu14
a. Cíle a jejich reálnost
b. Aktuálnost, originalita a důležitost návrhu řešení
c. Potenciál účasti v evr. projektech a očekávaný přínos předpokládaných
výsledků
d. Metodický přístup a vyhraněnost koncepce
Kompetence řešitelského týmu15

0-10 bodů
0-10 bodů
0-10 bodů

a. Odborné kvality řešitele a členů řešitelského týmu
b. Připravenost řešitele a členů řešitelského týmu
c. Zapojení mladých výzkumných pracovníků16
Požadavky na mobilitu17

0-10 bodů
0-10 bodů
0-10 bodů

a. Počet osob
b. Počet pobytů
c. Délka pobytů

0-10 bodů
0-10 bodů
0-10 bodů

14

0-10 bodů

)
Hodnotící stupnice: 10 vynikající až 0 zcela nevyhovující
)
Hodnotící stupnice: 10 vynikající až 0 zcela nevyhovující
16
)
Mladým výzkumným pracovníkem se rozumí výzkumný pracovník v roce podání žádosti o dotaci mladší
35 let ( s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu)
17
)
Hodnotící stupnice: 10 přiměřené až 0 zcela nevyhovující
15

14

5. Vymezení údajů ke zveřejnění ve V19CHINA-MOBILITY
Uchazeč/příjemce dotace je povinen na pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
předat všechna potřebná data do CEP a RIV IS VaVaI.

6. Kontaktní údaje ve V19CHINA-MOBILITY a informační podpora
6.1 Kontaktní údaje
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doručovací adresa poskytovatele:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI – 33
Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1 – Malá Strana
ID datové schránky: vidaawt
Kontaktní osoby:
RNDr. Jana Bystřická
RNDr. Zbyněk Vedral, CSc.
Tel.: +420 234 81/1189,1185
E-mail: Jana.Bystricka@msmt.cz
E-mail: Zbyněk.Vedral@msmt.cz
za Ministerstvo pro vědu a technologie ČLR
Ms. YU Qianwen
China Science and Technology Exchange
Center, P.R.China
Tel:0086-10-68515510
E-mail: yfd@cstec.org.cn

Internetové stránky poskytovatele: www.msmt.cz.
Internetové stránky V19CHINA-MOBILITY: http://www.msmt.cz

6.2 Informační podpora uchazečům
Po celou dobu výzvy pak budou kontaktní osobou zodpovídány pouze písemné dotazy
technického a formálního charakteru. Odpovědi na jiné dotazy poskytovatel nebude
poskytovat. Nevyužije-li některý z uchazečů informační a technické pomoci, nemůže
na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění ve V19CHINA-MOBILITY.
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7. Seznam zkratek
V19CHINA-MOBILITY

zákon č.
130/2002 Sb.

Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných
pracovníků a dobu realizace 2019-2020 vyhlašovaná ve spolupráci
s Ministerstvem pro vědu a technologie ČLR
zákon 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

Zákon č.
218/2000 Sb.

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení

Nařízení Komise (ES) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem

Zákon
č. 320/2001 Sb.

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č.
500/2004 Sb.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.
367/2015 Sb.

vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem. (vyhláška o finančním vypořádání)

Rámec

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01

návrh
společného
česko-čínského
projektu
návrh projektu

jak čínská, tak česká část tohoto dokumentu, přičemž čínská část je
předkládána čínskému poskytovateli (MOST) separátně uchazečem o
podporu v ČLR (výzkumným pracovištěm v ČLR), zatímco česká část je
předkládána separátně českému poskytovateli (MŠMT) uchazečem
o podporu v ČR (výzkumným pracovištěm v ČR)
česká část návrhu společného česko-čínského projektu

IS VaVaI

Informační systému výzkumu, vývoje a inovací

CEP

Centrální evidence projektů (jeden z modulů Informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací)
Rejstřík informací o výsledcích (jeden z modulů Informačního systému
výzkumu, vývoje a inovací)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

RIV
MŠMT
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