PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO PROJEKTU
MINISTERSTVA KULTURY ČR 
NA ROK 2008
ČÍSLO Přihlášky:




Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem kultury ČR na řešení programu / podprogramu (zde uvést ve tvaru číslo programu - kód programu / číslo podprogramu):


Název návrhu projektu (musí být shodný s názvem uvedeným v poli P03) :


Titul, jméno a příjmení řešitele:


Název uchazeče:


Úplná adresa uchazeče, včetně PSČ:


Telefonní číslo, fax, e-mail:

Tato přihláška obsahuje ___ stran
. ……………………………………………………….
Datum :	                                    Jméno a podpis uchazeče – fyzické osoby bez IČ
					 Jméno a podpis uchazeče a otisk razítka – fyzické osoby s IČ
                                                                                 Jméno a podpis statutárního orgánu uchazeče, člena / členů statutárního
                                                                                 orgánu uchazeče a otisk razítka- právnické osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být vlastnoručně podepsán všemi řešiteli, dalšími řešiteli, spoluřešiteli, dalšími spoluřešiteli, příjemci a spolupříjemci (u právnických osob statutárními orgány příjemců a spolupříjemců), kteří se na projektu budou podílet, a jejichž osobní údaje jsou uvedeny v přihlášce tohoto projektu do veřejné soutěže. Takto uvedený souhlas všech subjektů osobních údajů je nezbytnou náležitostí úplné přihlášky návrhu programového projektu. Nedostatek udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů v rozsahu níže uvedeném je důvodem pro vyřazení přihlášky z veřejné soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji svolení a svým podpisem stvrzuji svůj výslovný souhlas s tím, aby Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „MK ČR“), jako správce zpracovávalo mé osobní údaje uvedené v této přihlášce (tj. zejména jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, elektronickou adresu a telefonní číslo), jakož i další osobní údaje, které vědomě poskytnu MK ČR kdykoli později při písemném styku s ním (tj. zejména citlivý údaj – výpis z Rejstříku trestů, bude-li ze strany MK ČR požadován), zvláště pak všechny údaje poskytnuté prostřednictvím Informačního systému výzkumu a vývoje (dále jen „IS VaV“), a to pouze za účelem uvedeným níže. Tento souhlas uděluji na období, v němž bude probíhat veřejná soutěž, a v případě úspěchu v ní, rovněž na období, ve kterém bude řešen projekt, v obou případech však na dobu dalších pěti let (tj. doba povinné archivace všech dokumentů na MK ČR) ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, případně od ukončení řešení projektu. Beru na vědomí, že tento souhlas nemohu odvolat po dobu uvedenou v předchozí větě.
MK ČR je jako správce povinno zpracovávat mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že MK ČR bude mé osobní údaje zpracovávat za účelem vyplývajícím z podmínek účasti ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, se kterými jsem se seznámil/a (tj. za účelem evidence a hodnocení přihlášky návrhu programového projektu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené MK ČR na řešení výše uvedeného programu a pro veškeré úkony s tím související, zejména zpracování smluvní dokumentace a poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje, bude-li projekt ve veřejné soutěží vybrán, písemné, elektronické a telefonní  komunikace). MK ČR je oprávněno pro potřeby IS VaV zpracovávat poskytnuté osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, s nímž má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že takto určený zpracovatel již nepodléhá mému dalšímu souhlasu. Beru na vědomí, že MK ČR prohlašuje, že nebude předávat mé osobní údaje dalším osobám s výjimkou výše uvedeného zpracovatele. Beru na vědomí i skutečnost, že mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly budou zpřístupněny prostřednictvím IS VaV a na webových stránkách MK ČR třetím osobám.

Poučení: 
Subjekt údajů má právo přístupu k informacím o své osobě, má právo na základě písemné žádosti dostat písemné informace ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále má práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.



statutární orgán příjemce:		……………………………	……………………………
člen/členové statut. orgánu příjemce	      titul, jméno, příjmení			podpis	 



řešitel:					……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	



další řešitelé: 				……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	

					……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	

					……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	



statutární orgán spolupříjemce:	……………………………	……………………………
člen/členové  statut. orgánu                   titul, jméno, příjmení			podpis	 
spolupříjemce	
							


spoluřešitel:				……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis
		
			
další spoluřešitelé:			……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	

					……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	

					……………………………	……………………………
					      titul, jméno, příjmení			podpis	























Nepostačuje-li místo k podpisům všech osob, jejichž osobní údaje budou zpracovávány,  doplňte potřebné podpisové řádky nebo přiložte samostatný list.
Pokyny pro vyplnění PŘIHLÁŠKy návrhu PROGRAMOVého PROJEKTu MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2008
Přihláška návrhu programového projektu Ministerstva kultury ČR na rok 2008 je přizpůsobena požadavkům dodávky dat do „Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu“ (CEP). 1 	K přihlášce je připojena zadávací dokumentace.
Základní pojmy vymezené pro účely popisu struktury dat CEP07
Poskytovatel: 	Ministerstvo kultury – správce kapitoly státního rozpočtu, který rozhoduje o poskytnutí podpory, a který tuto podporu poskytuje.
Uchazeč: 	organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory (účelových finančních prostředků).
Příjemce 2 	Jestliže je na základě zvláštního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny pověřena zajišťováním práv a povinností souvisejících s řešením projektu nebo jeho části vnitřní organizační jednotka právnické osoby nebo organizační složky státu, uvedou se rovněž údaje o této organizační jednotce.: 	organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.
Spolupříjemce 2: 	organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu, a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu.
Řešitel: 	fyzická osoba, která je odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu.
Spoluřešitel: 	fyzická osoba, která je odpovědná spolupříjemci za řešení části projektu.
Další řešitel: 	další fyzická osoba podílející se na řešení projektu u příjemce.
Další spoluřešitel: 	další fyzická osoba podílející se na řešení části projektu u spolupříjemce.
Uznané náklady: 	takové náklady ve výzkumu a vývoji, které poskytovatel schválí jako nutné k řešení projektu, a které budou vynaloženy během jeho řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem.
Zveřejnitelný údaj: 	údaj, který není osobním údajem a je údajem, který nepodléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů, není obchodním tajemstvím a lze jej v souladu se zvláštními právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů vč. mezinárodních.
Předávaný soubor údajů: dodávka dat

Poznámka
Ke každému údaji je za popisem typu a délky údaje uveden příznak charakterizující požadavek na jeho povinné, podmíněně povinné nebo nepovinné vyplnění.
P = vyplnění údaje je povinné
PP = vyplnění údaje je podmíněně povinné (povinnost vyplnění závisí na hodnotě jiného údaje nebo na existenci údaje); podmínka pro vyplnění údaje je stanovena v jeho popisu
N = vyplnění údaje je nepovinné (vyplňuje se podle potřeby).

Kolonky vystínované šedou barvou vyplní poskytovatel.

I.	Hlavní tabulka – Projekt


P01 * Identifikační kód projektu (znakový, délka 13) P

PN1 * Kategorie výzkumu a vývoje – kód  	Kód z následujícího číselníku IS VaV:
ZV = základní výzkum
NV = aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. ”neprůmyslový  výzkum”)
PV = průmyslový výzkum
VV = vývoj
IF = infrastruktura výzkumu a vývoje
 (znakový, délka 2) P
Kategorie výzkumu a vývoje, do které náleží projekt.
Pokud projekt zahrnuje více druhů výzkumu a vývoje dle uvedeného členění, uvede se ten, který převažuje podle předpokládaného výsledku. Příklad kategorizace projektu při jeho rovnoměrném rozložení 50 % do základního výzkumu, 50 % do aplikovaného výzkumu: v souladu se současnými trendy se uvede kategorie aplikovaného výzkumu, aby bylo možné sledovat konkrétní realizaci výsledků projektu.

P02 * Kód programu, pod který projekt náleží (znakový, 2) P
Kód z číselníku ”Identifikace programů a grantových projektů pro CEP” zveřejněného na www.vyzkum.cz shodný s kódem programu zveřejněným v textu vyhlášené veřejné soutěže.
P03 * Název projektu česky (znakový, délka 254) P
Název projektu v českém jazyce, který bude uvedený ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu. U nově zahajovaného projektu nesmí být název uvedený ve smlouvě / rozhodnutí shodný s již použitým názvem jiného projektu stejného příjemce.

P04 * Název projektu anglicky (znakový, délka 254) P
Obsahově musí odpovídat názvu projektu uvedenému v českém jazyce.

2008
P05 * Rok zahájení projektu (znakový, délka 4) P
Rok zahájení řešení projektu, který bude uvedený ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory ve tvaru RRRR 

P06 * Měsíc zahájení projektu (znakový, délka 2) P
Pořadové číslo měsíce zahájení řešení projektu, který bude uvedený ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory ve tvaru MM (nejdříve 03).

P07 * Rok ukončení projektu (znakový, délka 4) P
Rok ukončení řešení projektu, který bude uvedený ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory ve tvaru RRRR (např. 2011).

P08 * Měsíc ukončení projektu (znakový, délka 2) P

Pořadové číslo měsíce ukončení řešení projektu, který bude uvedený ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory ve tvaru MM (např. 12).
P09 * Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP (znakový, délka 1) P
Kód důvěrnosti údajů o projektu poskytovaných do CEP (nikoliv samotného předmětu řešení projektu) z následujícího číselníku:
S	 = úplně a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů;
C = předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 17 až 20 Obchodního zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné;
U = předmět řešení projektu je utajovanou informací podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o projektu dodané do CEP jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné. Pokyny k vyplnění údajů o projektu označeného kódem důvěrnosti U budou oprávněným poskytovatelům zaslány na vyžádání.

	

P12 * Hlavní obor projektu podle číselníku CEP, CEZ a RIV (znakový, délka 2) P
Kód z číselníku oborů platného pro CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz.
! Hlavní obor projektu je rozhodující pro zařazení  projektu z hlediska hodnocení  výzkumu a vývoje a jejich výsledků  dle platné metodiky  do skupiny společenské vědy/ostatní vědy.



P13 * Vedlejší obor projektu podle číselníku CEP, CEZ a RIV (znakový, délka 2) N
Kód z číselníku oborů platného pro CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz. Doporučuje se uvést např. u mezioborových projektů.



P14 * Další vedlejší obor projektu podle číselníku CEP, CEZ a RIV (znakový, délka 2) N Kód z číselníku oborů platného pro CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz.


P15 * Cíle řešení projektu v českém jazyce (znakový, délka 1016) P
Cíle řešení projektu v českém jazyce podle uzavřené smlouvy / vydaného rozhodnutí o poskytnutí podpory - (původně anotace).



















P19 * Cíle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, délka 1016) P
Obsahově musí odpovídat cílům řešení projektu uvedeným v českém jazyce.












P23 * Klíčová slova v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) P
Slova oddělovat středníkem, je možné použít jako klíčové slovo i sousloví (několik slov oddělených mezerami).


P26* Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných záměrů (znakový, délka 254) PP
Identifikační kódy jiných projektů uvedených v CEP a výzkumných záměrů uvedených v CEZ, na jejichž řešení se příjemce podílí, které jsou uvedeny v IS VaV a které řeší obdobnou problematiku. Jedná se o projekty a výzkumné záměry, u kterých se předpokládá shodná část výsledků. Vyplní se v případě, že takové projekty nebo výzkumné záměry existují. V případě vyplnění více identifikačních kódů se jednotlivé identifikační kódy oddělí středníkem.


P27 * Stav průběhu řešení projektu  	Povolené jsou následující hodnoty kódu:
J = jednoletý projekt, tj. projekt, který začíná i končí v roce sběru 2008 a v roce sběru dat 2008 jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Z = začínající víceletý projekt, tj. projekt, který začíná v roce sběru dat 2008 bude řešen i  v roce 2009 a  v roce sběru dat 2008 jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
 (znakový, délka 1) P

Kód charakterizující stav průběhu řešení projektu v celém období roku sběru dat 2008.

VS
P30 * Druh soutěže – kód  	Kód z následujícího číselníku:
VS = veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
 (znakový, délka 2) P
Druh soutěže, na jejímž základě byla uzavřena smlouva nebo bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory na projekt. 



II.	Financování projektu


Financování projektu za celou dobu jeho řešení

FC1 * Celkové uznané náklady v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) P
	Uvede se úhrn finančních prostředků na projekt ze všech finančních zdrojů.

FC2 * Účelová podpora –dotace (D) v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
	Uvedou se účelové finanční prostředky na projekt – dotace z rozpočtové kapitoly poskytovatele.

FC3 * Účelová podpora – půjčka (P) v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
	Uvedou se účelové finanční prostředky na projekt – návratná půjčka z rozpočtové kapitoly poskytovatele (ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku).

FC4 *Podpora z ostatních veřejných zdrojů financování (OVZ) v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
	Uvedou se finanční prostředky na projekt z veřejných zdrojů nepatřících do státního rozpočtu ani do rozpočtu územního samosprávného celku. V tomto poli státní příspěvkové organizace (příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek) uvedou prostředky, které na řešení projektu vynaloží, jejichž zdrojem je hlavní činnost organizace a/a nebo peněžní prostředky přijaté ze státního rozpočtu v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.  Uvádí se pouze v poli FC4 souhrnně  na celou dobu řešení projektu, pokud tento typ zdroje financování projektu existuje.

FC5 * Podpora z neveřejných zdrojů (NZF) v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) PP
Uvedou se finanční prostředky na projekt z neveřejných zdrojů (zahraniční zdroje financování projektu, neveřejné tuzemské zdroje financování projektu, příjemce jako vlastní zdroj financování projektu). Uvádí se v případě, že taková finanční podpora projektu existuje.


Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení

FR1 * Vztažné období (znakový, délka 4) P
Období, ke kterému se údaje o financování projektu vztahují. U nákladů na projekt v jednotlivých letech jeho řešení se uvádí příslušný konkrétní rok řešení projektu (vztažný rok) ve tvaru RRRR.

FR2 * Uznané náklady v tis. Kč (UN) - náklady na výzkum a vývoj, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení projektu (číselný 7, počet desetinných míst 0) P
Uvede se úhrn finančních prostředků na projekt v daném vztažném roce ze všech finančních zdrojů.

FR3 * Účelová podpora (SRU) v tis. Kč (číselný 7, počet desetinných míst 0) P
Uvedou se účelové finanční prostředky na projekt v daném vztažném roce z rozpočtové kapitoly poskytovatele.


Financování projektu za celou dobu jeho řešení


Finanční prostředky požadované uchazečem (v tis. Kč)
Náklady uznané poskytovatelem 
(v tis. Kč)
FC1


FC2 (D)


FC3 (P)


FC4 (OVZ)


FC5 (NZF)





Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení


Finanční prostředky požadované uchazečem
(v tis. Kč)
Náklady uznané poskytovatelem (v tis. Kč)
FR1
FR2 (celkové náklady proj.) 
FR3 (SRU)
FR2 (celkové náklady proj.) 
FR3 (SRU)
2008




2009




2010




2011





III.	Příjemci a spolupříjemci, řešitelé a spoluřešitelé
Uvede se každý subjekt, který je vůči projektu v roli příjemce nebo spolupříjemce, řešitele nebo spoluřešitele, případně každý subjekt, který je na základě zvláštního právního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny pověřen zajišťováním práv a povinností souvisejících s řešením projektu nebo jeho části.

Příjemcem nebo spolupříjemcem může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která má přiděleno IČ a uplatnila je v právním vztahu k projektu (dále jen fyzická osoba s IČ) nebo organizační složka ČR nebo územní samosprávný celek nebo fyzická osoba, která nemá přiděleno IČ nebo je neuplatňuje v právním vztahu k projektu (dále také jen fyzická osoba).

Ke stejnému projektu může existovat více subjektů, které jsou ve vztahu k projektu v roli příjemce (tzv. konsorcia).

Jestliže je na základě zvláštního právního předpisu nebo zřizovací či jiné zakládací listiny pověřena zajišťováním práv a povinností souvisejících s řešením projektu nebo jeho části vnitřní organizační jednotka právnické osoby nebo organizační složky ČR nebo územního samosprávného celku, uvedou se rovněž údaje o této organizační jednotce. V případě, že existuje více takových organizačních jednotek v rámci jednoho subjektu, uvedou se údaje o každé z nich (včetně údajů o osobě, která se v rámci této organizační jednotky podílí na řešení projektu). Typickým příkladem je účast více fakult stejné vysoké školy na řešení určitého projektu.

U každého příjemce se povinně vyplní údaje o osobě, která je příjemci odpovědná v rámci pracovně právního vztahu za řešení projektu (je v roli řešitele). U každého spolupříjemce se povinně vyplní údaje o osobě, která je spolupříjemci odpovědná v rámci pracovně právního vztahu za řešení projektu (je v roli spoluřešitele). Je-li fyzická osoba v roli příjemce resp. spolupříjemce, pak je tato fyzická osoba současně v roli řešitele resp. spoluřešitele.

Lze uvést i další osoby, které se v rámci svého pracovněprávního vztahu s příjemcem resp. spolupříjemcem podílejí na řešení projektu a nejsou mu přitom odpovědné za řešení projektu (jsou v roli dalšího řešitele resp. v roli dalšího spoluřešitele). Pokud budou uvedeny takové fyzické osoby, pak musí být o každé z nich uvedeny údaje G10 až G17. Pouze jedna z uvedených osob za daného příjemce může být označena jako řešitel, ostatní případně uvedené osoby musí být označeny jako další řešitelé. Pouze jedna z uvedených osob za daného spolupříjemce může být označena jako spoluřešitel, ostatní případně uvedené osoby musí být označeny jako další spoluřešitelé.
Údaje o účastníkovi projektu jsou rozděleny na:
   Údaje o subjektu - právnické osobě nebo fyzické osobě s IČ nebo organizační složce ČR nebo územním samosprávném celku
   Údaje o vnitřní organizační jednotce právnické osoby nebo organizační složky ČR nebo územního samosprávného celku
   Údaje o fyzické osobě a o spojení na fyzickou osobu
Uvede se vždy příslušná skupina údajů resp. příslušné skupiny údajů podle konkrétního případu.

Údaje o subjektu - právnické osobě nebo fyzické osobě s IČ nebo organizační složce ČR nebo územním samosprávném celku

G01 * Role subjektu na projektu  	Kód z následujícího číselníku:
PV = subjekt je příjemcem
P = subjekt je příjemcem, ale řešení projektu zajišťuje organizační jednotka subjektu
KV = subjekt je garantujícím (koordinujícím) příjemcem (u projektu s více příjemci-„Konsorcia“)
K = subjekt je garantujícím (koordinujícím) příjemcem (u projektu s více příjemci-„Konsorcia“), řešení projektu zajišťuje organizační složka subjektu
SV = subjekt je spolupříjemcem
S = subjekt je spolupříjemcem, ale řešení projektu zajišťuje organizační jednotka subjektu
Z = žádná účast (role) subjektu na projektu. Kód Z se vyplní v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba, která nemá přiděleno IČ nebo je neuplatňuje v právním vztahu k projektu (znakový, délka 2) P
G02 * Zařazení subjektu podle jeho právní formy 
 	Kód z následujícího číselníku:
SPO = státní nebo krajská příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb., 250/2000 Sb.)
VVS = veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů)
VVI = veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb.)
POO = právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku ((§ 2 odst. 2 písm. a) a § 27 obchodního zákoníku)
OPS = obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)
NAD = nadace (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)
ZSP = zájmové sdružení právnických osob (§ 20f až 21 občanského zákoníku), občanské sdružení, …
FOI = fyzická osoba s IČ
OCS = organizace cizího státu
OSS = organizační složka ČR podle zákona č. 219/2000 Sb.
USC = územní samosprávný celek
PON = právnická osoba neuvedená v předcházejících případech

 (znakový, délka 3) PP
G03 * IČ subjektu (znakový, délka 8) PP
Nevyplňuje se pro G02 = OCS a dále pro G02 = OSS v případě, že organizační složka ČR nepoužívá ke své identifikaci IČ přidělené v době, kdy byla samostatným právní subjektem.
G04 * Kód subjektu (znakový, délka 3) PP
Vyplňuje se pouze pro G02 = OSS v případě, že není vyplněn údaj G03 (tj. organizační složka ČR nepoužívá ke své identifikaci IČ přidělené v době, kdy byla samostatným právní subjektem). V tomto případě se vyplní kód přidělený organizační složce státu podle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz.
G05 * Obchodní firma nebo název subjektu (znakový, délka 254) PP
Název subjektu ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV. Není-li subjekt v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV registrován, vyplní se název subjektu, pod kterým je zapsán v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku nebo ve zřizovací nebo zakládací nebo obdobné listině.
G06 * Stát subjektu (znakový, délka 2) PP
Kód státu, ve kterém je subjekt zaregistrován, podle číselníku států zveřejněného na www.vyzkum.cz. Vyplňuje se pouze pro G02 = OCS.

Spojení na právnickou osobu nebo fyzickou osobu s IČ nebo organizační složku ČR nebo územní samosprávný celek

Ulice

Číslo popisné


Číslo orientační

Místo

PSČ


Statutární orgán / člen statutárního orgánu
Tituly před jménem

Jméno

Příjmení

Tituly za jménem

Funkce v organizaci

Telefon

Fax

E-mail



Údaje o organizační jednotce subjektu - právnické osoby nebo organizační složky ČR nebo územního samosprávného celku

G07 * Role organizační jednotky subjektu na projektu (znakový, délka 2)  Kód z následujícího číselníku:
V = organizační jednotka zajišťuje řešení projektu v rámci subjektu, který je příjemcem
VS = organizační jednotka zajišťuje řešení projektu v rámci subjektu, který je spolupříjemcem
Z = žádná účast (role) organizační jednotky na projektu (hodnota Z se vyplní pro G01 = PV, SV, Z). P
G08 * Kód organizační jednotky subjektu (znakový, délka 5) PP
Kód organizační jednotky podle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz. 
G09 * Název organizační jednotky subjektu (znakový, délka 254) PP
Název organizační jednotky podle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz. 


Údaje o fyzické osobě bez IČ
U těchto účastníků se uvádějí následující údaje:

G10 * Role fyzické osoby na projektu    Kód z následujícího číselníku:
GP = fyzická osoba odpovídá příjemci za řešení projektu (řešitel, dříve odpovědný řešitel)
GS = fyzická osoba odpovídá spolupříjemci za řešení projektu (spoluřešitel, dříve odpovědný spoluřešitel)
RP = fyzická osoba se podílí na řešení projektu v rámci pracovně právního vztahu s příjemcem, ale neodpovídá příjemci za řešení projektu (další řešitel)
RS = fyzická osoba se podílí na řešení projektu v rámci pracovně právního vztahu se spolupříjemcem, ale neodpovídá spolupříjemci za řešení projektu (další spoluřešitel)
PG = fyzická osoba je příjemcem a současně řešitelem
SG = fyzická osoba je spolupříjemcem a současně spoluřešitelem
KG = fyzická osoba je garantujícím (koordinujícím) příjemcem a současně řešitelem (u projektu s více příjemci) (znakový, délka 2) P
G11 * Druh fyzické osoby podle státní příslušnosti   Kód z následujícího číselníku:
OCR = státní občan ČR
CIZ = osoba, která není státním občanem ČR (dále jen cizinec) (znakový, délka 3) P
G12 * Rodné číslo nebo identifikační kód fyzické osoby   Pro G11 = OCR se vyplní rodné číslo státního občana ČR. Lomítko na 7 místě údaje se neuvádí.
Pro G11 = CIZ se vyplní rodné číslo cizince, jestliže mu bylo přiděleno. Pokud cizinec nemá přiděleno rodné číslo, vytvoří se číselný identifikační kód obdobně jako prvních 6 číslic rodného čísla státního občana ČR (ve tvaru RRMMDD, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, MM = pořadové číslo měsíce narození – u žen zvýšené o 50, DD = pořadové číslo dne narození) a koncovka se nevyplní (místo koncovky budou 4 mezery). Pokud není znám den narození, vyplní se jako třetí dvojčíslí 00, pokud není znám měsíc narození vyplní se jako druhé dvojčíslí 00, u žen 50.
 (znakový, délka 10) P
G13 * Státní příslušnost fyzické osoby (znakový, délka 2) PP
Kód státní příslušnosti podle číselníku států zveřejněného na www.vyzkum.cz. Má-li fyzická osoba bez IČ více státních příslušností, uvede se jedna z nich. Vyplňuje se pro G11 = CIZ.
G14 * Příjmení fyzické osoby (znakový, délka 35) P
G15 * Jméno fyzické osoby (znakový, délka 24) P
G16 * Tituly fyzické osoby uváděné před jménem (znakový, délka 35) PP
Akademické tituly nebo vědecké hodnosti uváděné před jménem, pokud existují. Jednotlivé tituly se oddělují mezerou, např.: doc. RNDr. Ing.
G17 * Tituly fyzické osoby uváděné za jménem (znakový, délka 10) PP
Akademické tituly nebo vědecké hodnosti uváděné za jménem, pokud existují. Jednotlivé tituly se oddělují mezerou.

Spojení na fyzickou osobu
Údaje G19 až G22 se vyplní pouze pro PG nebo SG (tj. v případě, že příjemcem a současně řešitelem je fyzická osoba nebo v případě, že spolupříjemcem a současně spoluřešitelem je fyzická osoba).
Údaje G23 až G25 se vyplňují pouze pro GP nebo PG nebo SG (tj. v případě řešitele nebo v případě, že příjemcem a současně řešitelem je fyzická osoba nebo v případě, že spolupříjemcem a současně spoluřešitelem je fyzická osoba).
G19 * Místo trvalého pobytu - ulice nebo veřejné prostranství a číslo - součást doručovací adresy (znakový, délka 48) PP
Ulice nebo veřejné prostranství a číslo běžně uváděné v adresových údajích. Není-li v doručovací adrese uváděna ulice, uvede se pouze číslo běžně uváděné v adresových údajích, existuje-li. Vyplní se pouze pro G10 = PG nebo SG.
G20 * Místo trvalého pobytu - PSČ - součást doručovací adresy (znakový, délka 20) PP
Vyplní se pouze v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba. Je-li místo pobytu v ČR, vyplní se pětimístné PSČ obce (pětimístný souvislý řetězec číslic), u zahraničního místa pobytu se vyplní kód místa platný v příslušném státě.
G21 * Místo trvalého pobytu - obec - součást doručovací adresy (znakový, délka 48) PP
Nezkrácený název obce podle standardu ISVS. Vyplní se pouze v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba.
G22 * Místo trvalého pobytu - stát - součást doručovací adresy (znakový, délka 2) PP
Kód podle číselníku států zveřejněného na www.vyzkum.cz. Vyplní se pouze v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba a místo pobytu fyzické osoby je mimo ČR.
G23 * Spojení na fyzickou osobu – telefon (znakový, délka 33) PP
Vyplňuje se včetně předvoleb, pokud existuje a je známé. Uvádí se pouze u řešitele a v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba.
G24 * Spojení na fyzickou osobu – fax (znakový, délka 33) PP
Vyplňuje se včetně předvoleb, pokud existuje a je známé. Uvádí se pouze u řešitele a v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba.
G25 * Spojení na fyzickou osobu – adresa elektronické pošty (znakový, délka 50) PP
Vyplňuje se v případě, že existuje a je známé. Uvádí se pouze u řešitele a v případě, že příjemcem resp. spolupříjemcem je fyzická osoba.
Příslušnost k příjemci / spolupříjemci (nehodící se škrtněte)
zaměstnanec na základě pracovní smlouvy – jiný pracovněprávní vztah (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)














































Údaje o příjemcích, spolupříjemcích, řešitelích a spoluřešitelích
Vyplnit pro každý subjekt samostatný soubor údajů G01 až G25. V případě potřeby připojit další kopie.

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25






























Subjekt pořadové č.



G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

G25





IV.	Základní informace o řešiteli a spoluřešitelích

Uveďte:
Příjmení, jméno, tituly.
Vědní obor, škola, rok.
Dosavadní výzkumná činnost (rok, funkce, zaměstnavatel).
Jiná činnost (jiná výzkumná, pedagogická a další činnost, za kterou řešitel nebo spoluřešitel odpovídá).
Publikační aktivita posledních pět let (bibliografie).

(Strany číslujte IV/1, IV/2 atd.)


V.	Popis projektu
(Text by neměl přesáhnout 8 stran)


Vymezit specifické cíle projektu
Vymezit jaké konkrétní cíle programu, resp. podprogramu navrhovaný projekt naplňuje
Uvést odlišnosti od ostatních obdobných projektů
Stručně popsat současný stav řešené problematiky ve světě a ČR
Uvést metodiku řešení projektu
Připravenost navrhovatele - personální, přístrojová, prostorové vybavení, přístup k informacím
Poslání a očekávané přínosy projektu
Specifikovat výsledky projektu (výčet všech předpokládaných výsledků). Uveďte zvláště formu předání předpokládaných výsledků a jejich jazykovou verzi - např. článek v impaktovaném odborném periodiku nebo článek v recenzovaném odborném periodiku v českém jazyce, odborná recenzovaná kniha v anglickém jazyce, sborník, článek ve sborníku, patent, uplatněná metodika, autorizovaný software, specializovaná mapa s odborným obsahem, CD-ROM, elektronická databáze, elektronický slovník, výstava v zahraničí atp. dle podrobnějších pravidel pro hodnocení návrhů projektů, která jsou uvedena v textu vyhlášené veřejné soutěže v bodě 6 - Kritéria hodnocení návrhů projektů, VIII. kriterium. Text by neměl přesáhnout 8 stran. Při hodnocení projektu nebude brán zřetel na uvedené výstupy, které neodpovídají druhům výsledků uvedených ve struktuře RIV07 (např. rukopis, studie).
Kritické předpoklady dosažení cíle, popis rizik. Z formulace by mělo vyplynout, proč je potřeba k projektu přistoupit.
Stanovit rámcový časový rozvrh
Etapy projektu
Cíl etapy (dílčího cíle)
Datum zahájení řešení etapy (dílčího cíle)
Datum ukončení řešení etapy (dílčího cíle)
Převažující typ výzkumu při řešení etapy (dílčího cíle)
Výsledky etapy (dílčího cíle)
Forma zpracování a předání výsledků etapy (dílčího cíle)
Kritické předpoklady dosažení cíle etapy (dílčího cíle)

(Strany číslujte V/1, V/2 atd.)


VI.	Náklady projektu (rozpočet)
Účelové kapitálové výdaje (požadované od MK ČR)
Doba řešení projektu je omezena délkou trvání programu a podmínkami vyhlášené veřejné soutěže (viz inzerát). Do kapitálových výdajů lze uplatnit pouze náklady dle zadávací dokumentace „Vymezení položek uznaných nákladů“, písm. b). Uveďte investice nezbytné pro řešení projektu, které však netvoří základní vybavení pracoviště, tj.s pořizovací hodnotou od 40 tis. Kč a dobou použití delší než jeden rok.

POJMENOVÁNÍ VÝDAJE
ROK
TIS.KČ


























































































Účelové kapitálové výdaje 
2008

Účelové kapitálové výdaje 
2009

Účelové kapitálové výdaje 
2010

Účelové kapitálové výdaje
2011

Účelové kapitálové výdaje celkem


Příjmení a jméno ekonoma (osoby, která sestavila rozpočet projektu):					Podpis 

1. 2. Účelové běžné výdaje (požadované od MK ČR)
Viz zadávací dokumentace „Vymezení položek uznaných nákladů“, písm. c) – i). 
Uveďte postupně náklady, které pod jednotlivými písmeny nárokujete ve všech letech řešení projektu. 

POL.
POJMENOVÁNÍ VÝDAJE
ROK
TIS.KČ
















































































































Účelové běžné výdaje
2008

Účelové běžné výdaje
2009

Účelové běžné výdaje
2010

Účelové běžné výdaje
2011

Účelové běžné výdaje celkem


Příjmení a jméno ekonoma (osoby, která sestavila rozpočet projektu):					Podpis 

1. 3. Osobní náklady (požadované od MK ČR)
Mzdy (platy) účelové
Viz zadávací dokumentace „Vymezení položek uznaných nákladů“ písm. a), bod 1 - 3.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO
RODNÉ ČÍSLO
ÚVAZEK
ROK
TIS.KČ







































































































































Mzdy (platy) účelové
2008

Pojistné k uplatněným mzdám na rok
2008

Mzdy (platy) účelové
2009

Pojistné k uplatněným mzdám na rok
2009

Mzdy (platy) účelové
2010

Pojistné k uplatněným mzdám na rok
2010

Mzdy (platy) účelové
2011

Pojistné k uplatněným mzdám na rok
2011

Mzdy (platy) účelové celkem

Pojistné k uplatněným mzdám celkem


Příjmení a jméno ekonoma (osoby, která sestavila rozpočet projektu):					Podpis 

Ostatní osobní výdaje
Viz zadávací dokumentace „Vymezení položek uznaných nákladů“, písm. a), bod 4.

CHARAKTER PRACÍ
HODIN
ROK
TIS.KČ












































































































Ostatní osobní náklady bez pojištění
2008

Pojištění (u dohod o pracovní činnosti)
2008

Ostatní osobní náklady bez pojištění
2009

Pojištění (u dohod o pracovní činnosti)
2009

Ostatní osobní náklady bez pojištění
2010

Pojištění (u dohod o pracovní činnosti)
2010

Ostatní osobní náklady bez pojištění
2011

Pojištění (u dohod o pracovní činnosti)
2011

Ostatní osobní náklady celkem

Pojištění celkem (u dohod o pracovní činnosti)



Příjmení a jméno ekonoma (osoby, která sestavila rozpočet projektu):					Podpis 

 Komentář k nákladům projektu (rozpočtu)

Uveďte souhrnný komentář k požadovaným nákladům a členění požadovaných nákladů na jednotlivé příjemce a spolupříjemce, celkem a pro jednotlivé roky. Specifikujte zejména požadované investice (druh, typ, výrobce, cena).







































