Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
Řídicí orgán OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
V RÁMCI OP VaVpI

Informační infrastruktury pro VaV

Identifikace výzvy

Informační infrastruktury pro VaV

Prioritní osa

3 – Komercializace a popularizace VaV

Oblast podpory

3.2 – Propagace a informovanost o
výsledcích VaV

Číslo výzvy

2.3 – Informační infrastruktury pro VaV
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Kolová výzva
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800 mil. Kč
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1

Základní ustanovení

Vyhlašovatelem a poskytovatelem podpory je Řídicí orgán OP VaVpI – Ministerstvo
školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT), (www.msmt.cz).

2

Informační infrastruktura

Spolupráce ve výzkumu a vývoji jak v národním tak i mezinárodním měřítku je stále
více podmíněna zajištěním kvalitních informačních infrastruktur a jejich vzájemným
propojením, coţ je nezbytnou podmínkou pro lepší funkcionalitu a posílení efektivní
spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Informační infrastrukturou v rámci dané výzvy se rozumí integrované propojení
komunikačních sítí a přidruţených technologií za účelem poskytování alespoň
následujících základních sluţeb pracovníkům VaV, pracovištím VaV a dalším
uţivatelům:
přenos, ukládání, archivace a sdílení velkého mnoţství dat, včetně jejich
nezbytného zabezpečení,
efektivní systém kontroly, zabezpečení a řízení komunikačních sítí,
integrace a propojení pracovišť VaV,
uţivatelská rozhraní a prostředí pro spolupráci v národním a mezinárodním
měřítku,
přístup k vysoce kvalitnímu výpočetnímu prostředí,
přístup k nástrojům pro zpracování výsledků VaV.
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Hlavní cíle výzvy

Cílem této výzvy je podpořit prostřednictvím dotace vznik, rozvoj a modernizaci
informačních infrastruktur pro VaV, které posílí a zintenzívní propojení většího
množství pracovišť výzkumu a vývoje ČR (výzkumných organizací) a jejich
výpočetních, úloţných a informačních kapacit, a současně přispějí k jejich integraci
do Evropského výzkumného prostoru.

3.1 Specifické cíle výzvy
a)

Podpořit a posílit racionální a efektivní využití informačních infrastruktur a
datových zdrojů pro VaV v ČR.

b)

Vytvořit podmínky pro vznik, posílení a rozvoj platforem pro efektivní
spolupráci výzkumných týmů v ČR i v zahraničí (veřejných a soukromých), a
jejich integraci do Evropského výzkumného prostoru.
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c)

Vytvořit podmínky pro propojení stávajících a plánovaných velkých
infrastruktur VaV (zejména infrastruktur podporovaných z OP VaVpI), které
bude moci vyuţívat větší počet subjektů v ČR, případně i v zahraničí.
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Podporované aktivity
a) Investice do infrastruktury (investice do stávajících budov, úpravy,
rekonstrukce a případně náleţitě zdůvodněná rozšíření) spojené s budováním
informačních infrastruktur pro VaV.
b) Investice do materiálního a technického zabezpečení informačních
infrastruktur pro VaV (nákup přístrojového a informačního vybavení – stroje,
zařízení, technologie, hardware, sítě atd. včetně jejich instalace a zkušebního
provozu).
c) Investice do nehmotného zabezpečení informačních infrastruktur pro VaV
(software, databáze, licence, know-how, atd.).
d) Další aktivity směřující k zabezpečení informačních infrastruktur a sluţeb
spojených s jejich pořizováním.

Aktivity uvedené výše pod písm. c) – d) nejsou podporované samostatně, musí být
přidruţeny k aktivitám a), b) či jejich kombinaci.
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Příjemce podpory

Ţadatele o finanční podporu a následně potenciální příjemce prostředků v rámci této
výzvy jsou právnické osoby splňující všechny níţe uvedené podmínky vycházející
z definice výzkumné organizace dle čl. 2.2 d) Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01:
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a)

mají oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost;

b)

převaţující činnosti mají nehospodářskou povahu;

c)

podniky (jakoţto subjekty vykonávající hospodářské1 aktivity), které mohou
uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají
ţádný přednostní přístup k infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům
vytvořeným tímto subjektem;

d)

mezi jejich činnosti patří provoz informačních infrastruktur pro výzkumné
organizace, přičemţ objem (finanční obrat) těchto činností činil v posledních 2
účetních obdobích (kumulativně) minimálně 20% způsobilých výdajů projektu;

e)

reinvestují zisk z činností uvedených pod písm. d) zpět do těchto činností

Hospodářskou aktivitou se rozumí činnost spočívající v nabízení zboţí a sluţeb na trhu. V oblasti VaV jde
zejména o smluvní výzkum.
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Způsob prokazování těchto podmínek je stanoven v Příručce pro ţadatele OP VaVpI.

6

Forma a výše podpory

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 bude plně financována z veřejných prostředků, a
to z 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % z prostředků
státního rozpočtu.
Podpora je poskytována formou dotace. Poskytovaná podpora nezakládá veřejnou
podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o zaloţení ES. Poskytnuté prostředky budou
účelově určeny k úhradě způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 50 mil. Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů projektu je 600 mil. Kč. Celkové náklady projektu
nesmí překročit hranici 1,1 mld. Kč.
Podpora směřuje do nehospodářských činností příjemců podpory.

7

Doba realizace projektu a způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje projektu mohou vzniknout před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (dále jen Rozhodnutí), ne však dříve neţ od 1. 1. 2008. Výdaje uskutečněné
od 1. 1. 2008 do vydání Rozhodnutí musí být bezprostředně spojeny s přípravnými
pracemi na projektu. Charakter přípravných prací je specifikován v Pravidlech
způsobilosti výdajů pro výzvu 2.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI
(příloha B) této výzvy). Výdaje spojené s vlastní realizací projektu budou způsobilé
po vydání Rozhodnutí. Bliţší informace k pravidlům a přehled způsobilých výdajů
jsou uvedeny v Pravidlech způsobilosti výdajů pro výzvu 2.3 oblasti podpory 3.2
prioritní osy 3 OP VaVpI. Projekty v rámci dané výzvy musí byt ukončeny nejdéle do
30 měsíců od vydání Rozhodnutí. Řídicí orgán doporučuje, aby 80% schválených
způsobilých výdajů bylo vyčerpáno během prvních 2 let od vydání Rozhodnutí.
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Místo realizace projektu

Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy2.
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2

Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Činnosti spolufinancované z prioritní osy 3 OP VaVpI musí mít přímou vazbu na region, na který se vztahuje
daná podpora.
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Písemnou ţádost o poskytnutí podpory ţadatel předkládá Řídicímu orgánu OP
VaVpI.

10 Ostatní ustanovení
a)
b)

c)

Na poskytnutí podpory není právní nárok.
Podrobné informace pro zpracování projektové ţádosti a podmínky pro
předkládání ţádosti zde neuvedené jsou k dispozici v Prováděcím dokumentu
k OP VaVpI a Příručce pro ţadatele OP VaVpI.
Řídicí orgán OP VaVpI si vyhrazuje právo Výzvu prodlouţit, pozastavit anebo
zrušit.

11 Kontaktní adresa vyhlašovatele a poskytovatele podpory
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
CORSO IIa
Křiţíkova 34/148
Praha 8 - Karlín
186 00

12 Přílohy
A) Výběrová kritéria pro výzvu 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV;
B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV;
C) Monitorovací indikátory pro výzvu 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV.
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