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Příloha č. 4b) zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním  vývoji a inovacích
pro výzkumnou organizaci


Název uchazeče, případně označení organizační složky:

Adresa uchazeče :
IČ:

Uchazeč prohlašuje, že je dle § 2 odst. 2 písm. d) bod 1. – 3.  zákona č. 130/2002 Sb.,   výzkumnou organizací zabývající se výzkumem a vývojem a podle níže uvedené definice typu výzkumné organizace splňuje veškeré uvedené podmínky Rámce společenství pro státní podporu výzkumu,  vývoje a inovací 2006/C/323/01 .  

Výzkumné organizace

Článek Rámce 2.2., písm. d),

„Výzkumnou organizací“ se rozumí určitý subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu (subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem.

Článek Rámce 3.1., část 3.1.1. Veřejné financování nehospodářských činností

Pokud stejný subjekt provádí jak činnosti hospodářské, tak i nehospodářské povahy, financování z veřejných zdrojů nebude s cílem dvojího financování spadat pod čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, lze-li jasně oddělit oba uvedené typy hospodářské činnosti, jakož i příslušné náklady a financování Ekonomické činnosti spočívající v konkrétním výzkumu prováděném na objednávku průmyslového subjektu cestou pronájmu výzkumných infrastruktur a poskytování poradenských služeb.. Důkaz, že tyto náklady byly správně přiděleny, může být podán předložením ročních finančních výkazů univerzit a výzkumných organizací. 

Komise má nicméně za to, že primární činnosti výzkumných organizací, jsou obvykle neziskového charakteru, zejména:

	vzdělávání s cílem zvýšit množství a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů,


	provádění nezávislého výzkumu i výzkumu prováděného ve spolupráci s jinými subjekty s cílem zvýšit objem znalostí a zlepšit chápání stávajícího know-how,


	šíření výsledků výzkumu.


Komise má dále za to, že činnosti sloužící převodu technologií (poskytování licencí, odstředivé vytváření (spin-off) dalších forem managementu znalostí vytvořených výzkumnou organizací) mají nehospodářskou povahu, jestliže jsou vnitřní povahy Vnitřní povahou Komise se rozumí situace, kdy je management znalostí výzkumné organizace (výzkumných organizací) prováděn buďto oddělením nebo pobočkou výzkumné organizace nebo společně s dalšími výzkumnými organizacemi. Svěření dodávek specifických služeb třetím stranám prostřednictvím veřejné soutěže obvykle nezbavuje tyto činnosti povahy činností vnitřních. a veškeré příjmy z těchto činností jsou reinvestovány do primárních činností daných výzkumných organizací Ohledně všech zbývajících druhů převodu technologií, na něž organizace získávají státní podporu, se Komise nedomnívá, že by mohla na základě svých současných poznatků obecně rozhodnout o tom, že financování takovýchto činností má povahu státní podpory. Komise zdůrazňuje povinnost členských států danou ustanovením čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES vyhodnotit povahu těchto opatření v každém jednotlivém případě a oznámit tato opatření Komisi, mají-li za to, že představují státní podporu..
Úplné znění článku 3.1. Rámce je uveřejněno na stránce www.nazv.cz, legislativa.

Uchazeč potvrzuje, že splňuje veškeré tyto podmínky a je si vědom toho, že pro náklady, výdaje, výnosy a příjmy je nutné vést z této činnosti oddělené účetnictví.

Uchazeč si je zcela vědom toho, že jím uvedené skutečnosti, pokud by se ukázaly jako nepravdivé, mohou mít za následek vrácení poskytnuté veřejné podpory.


V ………………..   datum ………………………





  ----------------------------------------------------------- 
       jméno a   podpis statutárního orgánu/člena statutárního orgánu





