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MŠMT - VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ
NÁVRHŮ PROJEKTŮ 2013
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-kpredkladani-navrhu-projektu-2013
Cíl programu
- zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými
subjekty
- finanční podpora tvorby nových vědeckých znalostí
a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů
- podpora mobility; podpora zapojení mladých vědeckých
pracovníků do projektů; podpora zapojení žen do výzkumu
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KRITÉRIA VÝZVY
Výzkumné oblasti (PROGRAMME THEMATIC AREAS)
• Sociální a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities)
• Životní prostředí (Environment)
• Zdraví (Health)
Podporovány budou také interdisciplinární projekty

Typ Projektu – základní výzkum (basic research) a aplikovaný
výzkum (Applied research) a experimentální vývoj (experimental
development).

Typ organizace- výzkumné organizace, a malé a střední podniky
definované dle Rámce společenství (Ověření statutu u norských partnerů Research Council of Norway, Aleksandra W. Haugstad –
office phone: +47 92 28 24 62 (awh@forskningsradet.no)
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KRITÉRIA VÝZVY
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KRITÉRIA VÝZVY
Konsorcium- min. 1 český partner a min. 1 norský partner
Databáze potencionálních partnerů:
http://www.forskningsradet.no/en/Partner_search_database/125398
1564483
Project Promoter - pouze český subjekt, podává za všechny partnery
návrh na MŠMT
Principal Investigator - zkušený výzkumník (min. magisterský titul,
≥ 4 roky praxe ve výzkumu)
Project Partners
Third parties – instituce mimo ČR a Norsko, může se podílet na
projektu, ale nebude financován
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KRITÉRIA VÝZVY
Trvání projektu: až 3 roky, nejpozději do 30.dubna 2017
Jazyk návrhu: anglický
Rozpočet projektu: 2 569 000 – 25 690 000 Kč
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Návrh projektu - dokumenty
1. Formulář návrhu projektu (žádost) a seznam podoblastí
CZ09 Project proposal form (docx, pdf – podpisové stránky)
- strukturovaná šablona
- návrh připravuje společně celé konsorcium
- podpisují všichni partneři, od norských partnerů stačí kopie
List of subareas.xlsx - slouží k nalezení vhodného hodnotitele
2. Přílohy formuláře návrhu projektu
Annex I - Documentation evidencing trade licence or any other
requested authorization, for SMEs Research and
Development activities must be listed in the trade
licence (Except public universities or colleges or higher
education institutions, public research organizations) (pdf)
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex II Authorization of research organisation status (pdf)
- pouze pro norské partnery (není kolonka pro podpisy,
postup bude uveden v aktualizované verzi „ Často
kladené otázky“)

Annex III Draft of Partnership agreement (pdf)
– seznam požadovaného minima, které by měla PA obsahovat
– návrh partnerské smlouvy připraven právníkem VŠCHT (do
17.1.2014)
– žadatel (Principal Investigator) zašle k posouzení a
doplnění partnerům
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex IV Project budget (xlsx)
- celk. náklady projektu, náklady pro jednotlivé partnery
- v CZK
- směnný kurz (informace z Často kladené otázky) - pro přípravu
návrhu, během projektu a závěrečné vyúčtování
3,18589108911 CZK/NOK
- jednotlivé položky rozpočtu zaokrouhlené na celé tisíce CZK
- tab. Total project budget - rozdělení částek v poměru 80:20
(80 % Programme - NOR, 20 % co- financing by Programme
Operator – ČR)
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex IV Project budget - náklady přímé a nepřímé (režie)
A. Direct costs (Přímé náklady)
O. Preparatory costs – uznatelné od 25.2.2013, max. 128 000 Kč
A1. Personnel costs
– musí být uzavřena pracovní smlouva (PP, DPČ a DPP)
– dle běžné praxe organizace
– v návrhu projektu kombinace person-months a úvazků
– pro VŠCHT - Pokyny pro plánování osobních nákladů na
rok 2014 od PO
– time-sheets
A2. Travel allowances and subsistence
A3. New or used assets/equipment – pouze odpisy
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex IV Project budget
A4. Consumables and supplies
A5. Other
A5.1 Subcontracting – max. 10% z celk. rozpočtu partnera
– audit - pokud kumulativní finanční příspěvek od
poskytovatele je ≥ 375 tis. €/partnera
A5.2 Laboratory animals
A5.3 Results dissemination
A5.4 Other
A5.5 VAT (DPH) – VŠCHT – YES (21% z položek A3. New or
used assests/equipment + A4. Consumables and supplies +
(A5.1 až A5.4)
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex IV Project budget
B. Indirect costs (Nepřímé náklady, režie)
1. Subjekty, které se účastnily projektů 7.RP – stejný model
(VŠCHT 60% z Direct costs bez Subcontracting; PIC 999867853)
2. Subjekty, které se NEúčastnily projektů 7.RP
- „full costs“ metoda
- Research organisations, public bodies and SMEs: 60 % flat rate
- Others: 20 % flat rate
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex IV Project budget

Payment model
- příspěvek poslán na účet Project Promoter, který přepošle
příslušné částky partnerům
- záloha (až do výše 60% z celk. rozpočtu projektu)
- průběžné platby (na základě průběžných fin. zpráv, pouze
pokud bylo vyčerpáno 70% z předcházející platby)
- možné převody do dalších kalendářních roků
Annex V Statutory declarations (pdf)
- přikládá Project Promoter a všichni čeští partneři
- originál se dává jednou za všechny projekty instituce,
ostatní návrhy přiloží kopii
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex VI - Consent to processing of personal data (Project
Promoter and each Project Partner) (pdf)
Annex VII CVs of key project personnel (Europass format) (pdf)
Annex VIII Project abstract for evaluators (you may copy 1.14) (docx )
Annex IX Statutory declaration on category of enterprise (only for
SMEs) (pdf)
Annex X Authorisation document authorising another official
authorised to sign on behalf of the responsible official
- plná moc; originál se dává jednou za všechny projekty
instituce, ostatní návrhy přiloží kopii
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Návrh projektu - dokumenty
2. Přílohy formuláře návrhu projektu (pokračování)
Annex XI Draft of labour contract (if applicable) for newly hired
persons (docx )
- odevzdávají čeští i norští partneři
- vzory smluv, které instituce běžně používá, tzn. česky a
norsky
- pro nově přijaté pracovníky;
- pro pracovníky, kterým se v důsledku zapojení do projektu
NF změní výše úvazku
- u pracovníků instituce, kterým se v důsledku zapojení do
projektu NF nezmění výše úvazku, odevzdá se návrh
Pracovní náplně
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Podání návrhu
• v listinné podobě doporučenou poštou
• v el. formě pomocí OpenKM system https://intervesvav.msmt.cz/
• Project ID a přístupová práva přiděluje administrátor výzvy na
základě emailové žádosti stepan.obrtlik@msmt.cz v kopii
pavla.kacabova@msmt.cz, požádat nejpozději týden před
uzávěrkou !!!!!
• ID přidat do jména souboru
• vkládat jednotlivé soubory či komprimované s koncovkou *.zip
• nahrání další verze návrhu – NUTN0
žádat administrátora o vytvoření
podsložky
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Hodnocení návrhu - Guide for evaluators
- 3 mezinárodní experti

NEGOTIATIONS
CONTRACTS
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Časový harmonogram
Vyhlášení výzvy

29. listopadu 2013

Uzávěrka
Vyhodnocení

3. února 2014 ve 14h
polovina května 2014

Podpis prvních grantových dohod

druhá polovina května 2014
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Interní informace VŠCHT
• http://www.vscht.cz/homepage/intr/index/veda/ceske_projekty/
MSMT_Norsko
• evidence žádosti v modulu Granty a Projekty (GaP) v rámci
Manažerského informačního systému (MIS, (https://mis.vscht.cz/,
poskytovatel G_19 - zahr_jiné)
• interní VŠCHT uzávěrka 30. ledna 2014
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Děkuji za pozornost !
Ing. Karolína Friessová, Ph.D.
karolina.friessova@vscht.cz
VŠCHT Praha, Odděleni pro vědu a výzkum

www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus
KAMPUŠ, EUPRO II, LE12005
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