Vyhlášení veřejné soutěţe ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
2010 k předloţení návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu
GESHER/MOST

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŢE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH
2010 K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V RÁMCI
PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A STÁTEM IZRAEL
V APLIKOVANÉM VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI

GESHER/MOST
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) a agentura pro
podporu podnikání CzechInvest (dále jen „CzechInvest“) jako implementační agentura
programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael GESHER/MOST
(dále jen „program GESHER/MOST“) vyhlašují 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), a
v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné
spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře, uzavřené
30. března 2009, která byla svěřena do provádění Ministerstvu průmyslu a obchodu a
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) 2010 k podávání návrhů projektů výzkumu a
vývoje (dále jen VaV“) do programu GESHER/MOST.
Předmět programu GESHER/MOST
Předmětem programu GESHER/MOST je podpora účasti českých podniků zabývajících se
výzkumem a vývojem ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného
výzkumu nebo experimentálního vývoje.
Cíle programu GESHER/MOST
Cílem programu GESHER/MOST je zajištění institucionální podpory na řešení vybraných
projektů VaV s cílem podpořit mezinárodní spolupráci podniků obou smluvních stran, tzn.
České republiky a Státu Izrael, v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji v oblasti
informačních a komunikačních technologií,
udržitelných a čistých technologií,
Bio-Agro – zemědělských a potravinářských technologií,
biotechnologií a lékařské techniky,
strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika),
a tím podpořit mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti
českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb.
Prokázání způsobilosti uchazeče
Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu VaV podle
ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to včetně
prokázání odborných předpokladů k řešení projektu VaV, dokladem o oprávnění k podnikání
nebo jiným požadovaným oprávněním, čestným prohlášením a vyplněním příslušných částí
softwarové přihlášky.
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Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat
způsobilost na všechny tyto uchazeče.
Nesplnění podmínky prokázání způsobilosti podle zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací je důvodem k vyloučení předloženého návrhu projektu
VaV z dalšího hodnocení a posuzování.
Další podmínky veřejné soutěţe 2010
Poskytovatel vyhlašuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací následující další podmínky:
(a) Uchazečem o institucionální podporu z programu GESHER/MOST může být pouze
podnik vymezený v části 2.2 písm. a) a b) Rámce Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), případně ve spolupráci ve smyslu § 2
odst. 2 písm. j) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s
veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí anebo dalšími výzkumnými
subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2 písm. d)
Rámce Společenství. Tyto instituce samotné však nemohou být uchazeči o
institucionální podporu.
(b) Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a jeden
účastník z izraelské strany, kteří nemají stejného vlastníka či zřizovatele. Podání
žádosti o poskytnutí institucionální podpory pouze k české implementační agentuře
(bez souběžného podání izraelským účastníkem k izraelské implementační agentuře)
je důvodem k vyloučení návrhu projektu z dalšího hodnocení a posuzování.
(c) Práce na řešení projektu českého účastníka nesmí být zahájeny před rozhodnutím
o výběru projektu k udělení institucionální podpory. Za způsobilé pro účely
institucionální podpory budou považovány náklady vynaložené ode dne vydání
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory.
(d) Doba řešení projektů nesmí přesáhnout 36 měsíců od data vydání rozhodnutí o
poskytnutí institucionální podpory.1
(e) Projektům aplikovaného výzkumu se poskytne institucionální podpora v základní výši
do 50 % uznaných nákladů, projektům vývoje v základní výši do 25 % uznaných
nákladů. V případě spolupráce podniku s výzkumnou institucí se pro stanovení míry
institucionální podpory využije možnost příplatku podle článku 3.2.2. a 5.1.3 písm. b)
bod ii) Rámce Společenství.
(f) Výzkumná instituce se na projektu VaV může podílet maximálně 30 % celkových
způsobilých nákladů projektu. Způsobilé náklady výzkumné instituce mohou být
podpořeny až do výše 100 %.
(g) Za způsobilé náklady projektu mohou být uznány
osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro
účely výzkumného projektu),
náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, kdy jsou využívány pro daný projekt VaV; pokud
nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé
náklady považovány pouze náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí
správných účetních postupů,
náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty zakoupené nebo které byly předmětem licence
pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny, za předpokladu, že transakce proběhla v podmínkách volné
1

Původně „Doba řešení projektů nesmí přesáhnout 3 roky a musí skončit nejpozději do 31. prosince
daného roku.“
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hospodářské soutěže a nedošlo při ní k žádné nesrovnalosti, a náklady na poradenské a rovnocenné
služby využité výlučně pro účely výzkumné činnosti,
doplňkové režijní náklady vzniklé bezprostředně v v přímé souvislosti s řešením projektu VaV,
ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo
v důsledku provádění výzkumné činnosti.

(h) Minimální výše institucionální podpory na projekt v jednom kalendářním roce je
stanovena na 500 tis. Kč. Maximální výše institucionální podpory na projekt v jednom
kalendářním roce nesmí přesáhnout 4 mil. Kč. Přitom doporučená výše institucionální
podpory v jednom kalendářním roce je cca 2 mil. Kč. Institucionální podpora se
poskytuje jedenkrát ročně na účet příjemce podpory.
Uchazeč splní podmínky pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže 2010, pokud dodrží
náležitosti předkládaného návrhu projektu, splní další podmínky stanovené poskytovatelem a
předloží návrh na uspořádání vzájemných vztahů mezi uchazeči (tj. mezi příjemci či mezi
příjemcem a spolupříjemcem/spolupříjemci).
Splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu vyhodnotí komise pro příjímání návrhů projektů
jmenovaná poskytovatelem. O přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže rozhodne česká část
Společného výboru.
Za nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu se považuje např.
pozdní doručení návrhu projektu do podatelny CzechInvestu nebo doručení návrhu na
jiné než určené místo,
použití jiné než platné verze softwarové přihlášky e-PROJEKT,
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 softwarové podoby návrhu projektu,
nesplnění kterékoliv z výše uvedených dalších podmínek účasti ve veřejné soutěži
2010 pro program GESHER/MOST je rovněž důvodem k vyřazení návrhu projektu
z dalšího hodnocení a posuzování.
Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů
Návrhy projektů, doručené podle vyhlášených podmínek pro přijetí návrhů projektů, budou
hodnoceny v souladu s platnými právními předpisy českou částí Společného výboru, která je
odborným poradním orgánem poskytovatele podle § 21 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. CzechInvest zajistí ke každému návrhu projektu nejméně
dva posudky oponentů jako podklad pro posuzování a hodnocení návrhu projektu českou částí
Společného výboru.
O konečném výběru předložených návrhů projektů rozhodne Společný výbor složený ze
zástupců české a izraelské strany. Seznam vybraných projektů VaV programu
GESHER/MOST předloží Společný výbor poskytovateli.
Úspěšným uchazečům bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory
z veřejných prostředků a na řešení těchto projektů bude příjemcům poskytnuta institucionální
podpora VaV.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je dostupná na adrese www.msmt-vyzkum.cz a www.czechinvest.org
po celou dobu soutěžní lhůty – viz dále. Tato zadávací dokumentace - jako soubor podkladů a
informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu VaV do programu
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GESHER/MOST, který je pak žádostí uchazeče o poskytnutí institucionální podpory - slouží
jako příručka pro uchazeče ve veřejné soutěži 2010.
Text vyhlášení veřejné soutěže 2010 a zadávací dokumentace je rovněž dostupný u
kontaktních osob programu GESHER/MOST.
Soutěţní a hodnotící lhůta
Soutěžní lhůta začíná dnem 1. dubna 2010 a končí dnem 17. května 2010 v 14:00 hodin.
Hodnotící lhůta začíná dnem 18. května 2010 a končí dnem 15. září 2010.
Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny na adrese www.czechinvest.org a www.msmtvyzkum.cz do 15. září 2010.
Místo a způsob podávání návrhů projektů a doba, v níţ lze tyto návrhy projektů podat
Návrhy projektů do veřejné soutěže ve VaV je nutno vypracovat na předepsaných formulářích
softwarové přihlášky e-PROJEKT dostupných na adrese www.msmt-vyzkum.cz
a www.czechinvest.org, tzn., že do veřejné soutěže 2010 budou zařazeny pouze návrhy
projektů zpracované uchazečem (uchazeči) v anglickém jazyce v aktuální verzi softwarové
přihlášky.
Návrh projektu musí být elektronicky odeslán prostřednictvím aplikace e-PROJEKT
(elektronická přihláška), a to nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů, tj. do 17. května 2010
do 14:00 hodin.
Současně je nutno doručit jeden výtisk každého návrhu projektu VaV do programu
GESHER/MOST vytvořeného s využitím webové aplikace e-PROJEKT, který bude opatřen
podpisem statutárního orgánu/oprávněným členem statutárního orgánu uchazeče/ů v souladu
se zřizovací nebo zakládací listinou, spolu s výpisem z obchodního rejstříku v uzavřené
obálce na adresu implementační agentury CzechInvest „CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00
Praha 2“, s uvedeným označením programu „GESHER/MOST“, a nápisem „Veřejná
soutěţ 2010 – NEOTVÍRAT!“, a to
buď poštou jako doporučenou zásilku (v tomto případě musí být na obálce otisk
poštovního razítka se dnem podání nejpozději 16. května 2010), nebo
osobně do podatelny implementační agentury CzechInvest – do stanoveného termínu
uzávěrky přijímání žádostí, tj. do 17. května 2010 do 14:00 hod.
Za včasné doručení úplného návrhu projektu v souladu s podmínkami a kritérii vyhlášené
veřejné soutěže 2010 odpovídá uchazeč.
Důleţitá upozornění:
V každé obálce může být pouze jeden úplný návrh projektu VaV programu GESHER/MOST.
Na poskytnutí institucionální podpory v rámci této veřejné soutěže není právní nárok.
Poskytovatel může podle ustanovení § 24 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací vyhlášenou veřejnou soutěž kdykoliv zrušit.
Uchazeč může z účasti ve veřejné soutěži 2010 kdykoliv odstoupit s tím, že do 7 kalendářních
dnů je povinen tuto skutečnost oznámit implementační agentuře CzechInvest.
Kontaktní osoby pro program GESHER/MOST
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Libor Daněk
odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Karmelitská 7
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118 12 Praha 1
tel: 234 811 154
fax: 234 811 713
email: libor.danek@msmt.cz
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest:
Ing. Marie Lejčková
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
tel: 296 342 450
mobil: 724 372 817
e-mail: marie.lejckova@czechinvest.org
Ing. Ondřej Medovič
Štěpánská 15
120 000 Praha 2
tel: 296 342 864
fax: 296 342 502
e-mail: ondrej.medovic@czechinvest.org
Kontaktní osoba na izraelské straně
MATIMOP – Israeli Industry Center for R&D¨
web: www.matimop.org.il
MATIMOP
Ms Pauline Vorms
Industry House,
Hamered 29, Tel Aviv
Israel
Tel.: 972-3-5118102
Fax: 972-3-5177655
E-mail: Czech@matimop.org.il
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