Předběžné informace před podáním návrhu projektu do 1. veřejné
soutěže pro splnění podmínek
Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji
prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur

DELTA

Tento dokument slouží pouze jako předběžný informativní materiál o některých
specifických podmínkách programu, který není právně závazný, není součástí
hodnotícího procesu, nelze se na něj odvolávat a budoucí Zadávací dokumentace se
může od něj lišit.
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1. Úvod
Technologická agentura České republiky považuje za účelné seznámit uchazeče s předpoklady,
jejichž splnění je nezbytné pro úspěšné předložení návrhu projektu před oficiálním vyhlášením
veřejné soutěže programu DELTA. Uchazeči se tak mohou v předstihu seznámit se specifickými
požadavky tohoto programu a včas zahájit přípravné aktivity. Dokument vychází z programu
DELTA a ze zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže. Termín vyhlášení první veřejné soutěže
je 9. června 2014.
Aby byl uchazeč schopen úspěšně předložit návrh projektu do programu DELTA, musí být
splněny následující podmínky a požadavky.

2. Specifické podmínky a požadavky
2.1 Uchazeč

1. Uchazeči o podporu mohou být podniky i výzkumné organizace. Je možné podpořit pouze ty
projekty, které budou mít na straně uchazeče žádajícího TA ČR o podporu prostřednictvím
programu DELTA alespoň jeden podnik z ČR. Není tedy možné podpořit projekty, u kterých na
straně uchazeče stojí samotná výzkumná organizace, případně více výzkumných organizací.
Budou bonifikovány ty návrhy projektů, u kterých budou podniky hlavními uchazeči.
2. Uchazeči a zahraniční partneři z prioritních zemí, kteří se budou společně podílet na realizaci
projektu, nesmí být partnerské nebo propojené podniky ve smyslu čl. 3 přílohy č. 1 Nařízení. Za
účinnou spolupráci není tedy považována spolupráce mateřské organizace s dceřinou
společností.
3. Uchazeč z ČR se smí připojit k již zahájenému projektu řešenému zahraničním/i partnerem/y
a ucházet se o podporu z programu Delta.
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2.2 Zahraniční partner

1. Každého projektu se musí účastnit alespoň jeden zahraniční partner, který musí mít sídlo v
jednom z níže uvedených států. Partnerské agentury TA ČR pro jednotlivé státy jsou uvedeny
pod příslušnými názvy států. Na partnerské agentury se mohou zahraniční partneři společných
projektů obracet s žádostmi o poskytnutí podpory. Spolupráce mezi TA ČR a partnerskými
agenturami však nedává partnerským agenturám povinnost tuto podporu vždy poskytnout.

I.

Čínská lidová republika

Suzhou Industrial Park Administration Committee
Xiandai Building
999 Xiandai Avenue
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
P. R. China 215028
II.

Japonsko

New Energy and Industrial Technology Development Organization
MUZA Kawasaki Central Tower
1310, Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki
Kanagawa 212-8554 Japan
Japan Science and Technology Agency
Kawaguchi Center Building
4-1-8, Honcho, Kawaguchi-shi
Saitama 332-0012 Japan
III.

Korejská republika

Korea Energy Management Corporation
388 Poeun-Daero
Suji-Gu, Yongin-Si
Gyeonggi-Do 448-994
Republic of Korea
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IV.

Spojené státy americké

National Science Foundation
4201 Wilson Blvd
Arlington, VA 22230
USA

V.

Taiwan

Ministry of Science and Technology
106, Sec. 2, Heping E. Rd.
Taipei 10622
Taiwan, R.O.C

VI.

Vietnamská socialistická republika

State Agency for Technology Innovation
R. 1007, 113 Tran Duy Hung Str.,
Trung Hoa Ward.
Cau Giay Dist., Hanoi
Vietnam

2. Je možná společná účast více zahraničních partnerů, všichni však musí mít sídlo v jedné z
výše uvedených zemí.

3. V souladu se zákonem 130/2002 Sb. se za stejných podmínek jako uchazeči z ČR mohou
účastnit i uchazeči ze států EU, EHP a Švýcarska, vždy je však nutná účast alespoň 1 podniku
z ČR a alespoň 1 zahraničního partnera.

4. V programu DELTA se nepředpokládá podpora projektů, které by mohly být podpořeny z
jiných zdrojů, např. Eureka či Horizon 2020.
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2.3 Návrh projektu

1. V návrhu projektu musí být popsána spolupráce hlavního uchazeče, dalších účastníků a
zahraničního/ch partnera/ů, zejména způsob řízení projektu včetně odpovědnosti jednotlivých
účastníků, pravidla rozdělení veřejné podpory, řešení sporů a kontrolní mechanismy. Dále musí
obsahovat ustanovení týkající se rozdělení práv duševního vlastnictví vytvořeného v rámci
předkládaného projektu. Tyto informace jsou závazným podkladem pro tvorbu Smlouvy o účasti
na řešení projektu.

2. K návrhu projektu musí být přiložena příloha Letter of Intent. Jedná se o potvrzení závazku
zahraničního partnera účastnit se na řešení projektu a shrnutí základních informací o části
projektu řešené zahraničním účastníkem. Výše finančních prostředků a způsob financování
zahraniční části projektu, ať již formou podpory od partnerské agentury, či jiným způsobem,
musí být písemně doloženy v tomto formuláři již ve fázi podávání návrhu do veřejné soutěže či
musí být podpora získána nejpozději v den vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a
vývoji a doložena nejpozději před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory. Předběžná struktura
formuláře Letter of Intent se nachází v příloze tohoto dokumentu.
3. Návrh projektu musí vycházet z těch oblastí a podoblastí Národních priorit orientovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou uvedeny v programu DELTA.

3. Pojmy
V níže uvedené tabulce se nachází vymezení pojmů pro účely tohoto dokumentu.

Pojem

Definice

Zkratka

Další účastník

Právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační
složka státu nebo organizační jednotka ministerstva,
zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na
projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce
uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu. Jedná se o
toho uchazeče či příjemce, který obvykle není ve vztahu
k poskytovateli.

-

Hlavní příjemce

Ten příjemce, který vstupuje s poskytovatelem do

-
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smluvního vztahu a odpovídá za plnění veškerých
povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na
základě smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Hlavní uchazeč

Ten uchazeč, který je s poskytovatelem ve vztahu při
podávání návrhu projektu a odpovídá za jeho správnost
a za správnost prokazování způsobilosti.

-

Letter of Intent

Potvrzení závazku zahraničního účastníka účastnit se
řešení projektu a shrnutí základních informací o části
projektu řešené zahraničním účastníkem. Letter of Intent
musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za
organizaci zahraničního účastníka.

-

Nařízení

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o
ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se
společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách)

-

Návrh projektu

Soubor dokumentů, který je žádostí hlavního uchazeče
o poskytnutí podpory.

-

Partnerská
agentura

Zahraniční agentura podporující VaVaI, se kterou má
TA ČR navázánu spolupráci.

Podnik

Každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez
ohledu na jeho právní formu ve smyslu přílohy č.
1 Nařízení

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Program DELTA

Program spolupráce v aplikovaném výzkumu a
experimentálním vývoji prostřednictvím společných
projektů technologických a inovačních agentur

-

Příjemce

Uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory
poskytovatelem rozhodnuto, přičemž rozhodným dnem
je den doručení tohoto rozhodnutí. Pokud se stanoví

-

TA ČR
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práva a povinnosti příjemci, stanoví se tak společně
hlavnímu příjemci a dalším účastníkům.
Rámec

Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací ze dne 30. 12. 2006, uveřejněno v č.
323/2006 Úřední věstník C na straně 1 (2006/C 323/01).

-

Rozhodnutí o
poskytnutí
podpory

Rozhodnutí poskytovatele podle § 9 ZPVV nahrazující
smluvní vztah na základě smlouvy o poskytnutí podpory
v případě, že hlavní příjemce nebo další účastník je
organizační složka státu nebo organizační jednotka
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem.

-

Smlouva o
poskytnutí
podpory

Smluvní vztah mezi poskytovatelem
příjemcem podle § 9 ZPVV.

hlavním

-

Smlouva o účasti Smlouva uzavíraná mezi hlavním příjemcem a dalšími
na řešení projektu
účastníky projektu. Hlavním smyslem této smlouvy je
upravit práva a povinnosti mezi uchazeči projektu,
doplňuje tak smlouvu o poskytnutí podpory/rozhodnutí o
poskytnutí podpory, se kterými nesmí být v rozporu.

-

Uchazeč

Organizační složka státu nebo organizační jednotka
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále
právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o
poskytnutí podpory. Pokud se stanoví práva a
povinnosti uchazeči, stanoví se tak společně hlavnímu
uchazeči a dalším účastníkům.

-

Veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v
příslušném programu podle Hlavy V. ZPVV.

-

Výzkumná
organizace

Právnická osoba, organizační složka státu nebo
organizační jednotka ministerstva ve smyslu § 2 odst. 2
písm. k) ZPVV a článku 30 odst. 1 Nařízení.

VO

Zahraniční partner

Právnická osoba zabývající se výzkumem a vývojem,
která se podílí na řešení projektu bez nároku na

a
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podporu z programu DELTA, jejíž účast na projektu je
vymezena v návrhu projektu a potvrzena v Letter of
Intent a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na
řešení projektu. Zahraniční partner má sídlo v jedné ze
zemí, které jsou příslušnou veřejnou soutěží ve
výzkumu, vývoji a inovacích určeny pro spolupráci.
Zákon č. 130/2002
Sb.

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.

ZPVV
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