III.
Změna usnesení ze dne 9. srpna 2013 č. 593 o Programu bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020“ (BV III/1 – VS)
a změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky
v letech 2015 až 2020“ (BV III/1 – VS)
1. Usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593 o Programu bezpečnostního výzkumu
České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1 – VS) se mění tak, že bod II./1
se vypouští bez náhrady a v bodě II./2 se vypouštějí slova „po ukončení
notifikačního procesu“.
2. V textu návrhu se slova „Rámec Společenství“ nahrazují slovy „Rámec“.
3. V návrhu se upravuje text tak, že tam, kde bylo původně odkazováno na Rámec
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací je nyní odkazováno
na Nařízení Komise, s výjimkou těch případů, kdy je nezbytné na Rámec odkázat.
4. V návrhu se slova „výzkumná organizace“ nahrazují slovy „organizace pro výzkum
a šíření znalostí“ a zavádí se legislativní zkratka.
5. V odst. 1.2 Programu se za slova „Program, realizovaný formou veřejných soutěží
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, je zpracován v souladu s platnou právní
úpravou ČR, zejména dle 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), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vkládají slova „dle Nařízení Komise (ES)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107
a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise“)
a dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník
Evropské unie C 198, 27. června 2014 (dále jen „Rámec“).
Program je vyňat z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování EU, neboť splňuje podmínky Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“
6. V odst. 1.6 Programu se vypouštějí slova „Program podporuje zejména projekty, které
mají dle definice článku 2.2 písmene f), g), j) a i) Rámce Společenství...“ a nahrazují
se slovy „Program podporuje zejména projekty, které mají dle článku 25 odst. 2
písmene b) a c) Nařízení Komise a Rámce charakter aplikovaného výzkumu
(zahrnuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj nebo jejich kombinaci)
a inovací.“
7. V bodě 5.2 Programu se do tabulky č. 2 vkládá další řádek s uvedením maximální možné
výše veřejné podpory na inovace postupů a organizační inovace dle Článku 29 odst. 3
Nařízení Komise.
8. V bodě 6 Programu se nadpis „Uznané náklady Projektu“ mění na „Způsobilé náklady
projektu“.
9. V bodě 6 Programu se za slova „se zákonem č. 130/2002 Sb.“ vkládají slova
„a Nařízením Komise, čl. 25 a 29“.
10. V bodě 6 Programu se za slova „kategorie výzkumu a vývoje vkládá slovo „a inovací“
a vypouštějí se slova „tj. na aplikovaný výzkum nebo na experimentální vývoj“.

11. V bodě 6 Programu se ruší text: „Uznanými náklady projektu v tomto Programu jsou:
a.

osobní náklady nebo výdaje (výzkumných pracovníků, technických pracovníků
a ostatního podpůrného personálu) v rozsahu nezbytném pro účely řešení
projektu;

b.

náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a na období,
kdy je využíván pro výzkumný projekt; pokud není hmotný majetek využíván
pro projekt po celou dobu jeho životnosti, jsou za uznané náklady považovány
pouze náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí
zavedených účetních postupů;

c.

náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku nezbytného pro řešení
projektu (technické poznatky, patenty, software);

d.

další provozní náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu (např. materiál, drobný hmotný majetek);

e.

náklady nebo výdaje na služby vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
(např. sběr dat);

f.

doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
(např. režijní náklady, administrativní náklady);

g.

pro malé a střední podniky a pro výzkumné organizace náklady nebo výdaje
na získání a uznání práv k průmyslovému vlastnictví, které je výsledkem
projektu.“

8. V bodě 8 Programu Motivační účinek se doplňují slova: „Příjemce předloží před
zahájením prací na projektu nebo činnosti písemnou žádost o podporu. Žádost
o podporu musí splňovat náležitosti podle Čl. 6 Nařízení Komise.“
9. V bodě 8 Programu se vypouští text: „Motivační účinek bude posuzován pro všechny
příjemce souhrnně za celý projekt. Uchazeči musí v návrhu projektu prokázat,
že podpora přispěje k realizaci projektu ve větším rozsahu nebo s rozsáhlejšími cíli nebo
s vyšší finanční účastí podniků v projektu nebo v kratší době než by tomu bylo bez
poskytnutí podpory, případně (zejména u malých podniků), že účast na společném
výzkumu a vývoji vůbec umožní. Zhodnocení motivačního účinku bude součástí
protokolu o výsledku hodnocení zpracovaném odborným poradním orgánem, který bude
pro účely hodnocení návrhů projektů ustanoven poskytovatelem.“

2

