Základní parametry 5. veřejné soutěže GAMA, PP2, Seal of Ecxellence
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - SOUTĚŽ
Termín vyhlášení veřejné soutěže

13. 3. 2019

Soutěžní lhůta

14. 3. - 25. 4. 2019

Vyhlášení výsledků
Pro projekty podpořené ve veřejné soutěži se
předpokládá rozdělit

do 31. 5. 2019
10 mil. Kč v roce 2019

Národní priority orientovaného výzkumu
(NPOV)

Uchazeči si musí vybrat jeden cíl Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací. Uchazeči si vyberou právě ty cíle, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení
projektu, tj. dosažení cíle a výsledků projektu. Veřejná soutěž není omezena na žádný specifický
NPOV.

Prioritní výzkumné cíle a účetní závěrky

Do veřejné soutěže nebude přijat takový projekt, jehož uchazeč/i je/jsou podnikem/y v obtížích nebo
nezveřejnil/i účetní závěrky v příslušném rejstříku

Obory CEP

Musí být povinně zvolen jeden hlavní a jeden vedlejší obory CEP

Obory FORD

Musí být povinně zvolen jeden hlavní a jeden vedlejší obory FORD

UCHAZEČI
Podnik

Malé a střední podniky (dále jen „MSP”) se sídlem v České republice, které obdržely Seal of
Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1 ve 4. uzávěrce roku 2018 či 1. uzávěrce roku
2019.

Povinné přílohy za uchazeče

Čestné prohlášení uchazeče

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - NÁVRH PROJEKTU
Termín zahájení projektu:
Nejdříve od

1.6.2019

Nepozději od

1.7.2019

Délka řešení projektů

min. 6 měsíců - max. 12 měsíců

FINANCE - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - OBECNĚ
Max. částka podpory na projekt

Limit 39 286 € EUR

Způsobilost nákladů

Způsobilé náklady pro tuto VS budou osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady,
nepřímé náklady.

SPOLUFINANCOVÁNÍ
Neveřejné zdroje
FINANCE - PROJEKT

45%

ZPŮSOBILOST NÁKLADOVÝCH POLOŽEK
Osobní náklady

ANO

Investice

NE

Náklady na subdodávky

ANO

Ostatní přímé náklady

ANO
NE

Stipendia
NEPŘÍMÉ NÁKLADY
Full cost

NE

Flat rate

ANO
NE

Flat rate s navýšením do 30 % (HR award)
VÝSLEDKY

V tomto programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně
předpokládajídosažení výsledku druhu O (studie proveditelnosti), odpovídající povinnému výsledku
SME Instrumentu fáze 1 H2020.

Výsledky

Zároveň může řešení projektů vést (v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, a Rejstříkem informací o výsledcích) k
dosažení výsledku/výsledků z níže uvedených druhů:
P – patent;
G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
Z – poloprovoz, ověřená technologie;
R – software;
F – průmyslový a užitný vzor.

POVINNÉ PŘÍLOHY

Povinná příloha

Kopie originálu žádosti předložené Evropské komisi (formát pdf) v programu Horizont
2020, nástroj SME Instrument – fáze 1.
Kopie originálu Evaluation Summary Report (formát pdf).
Kopie Seal of Excellence.

