Metodika Ministerstva životního prostředí k aplikační
garanci v programu EPSILON, čtvrtá veřejná soutěž
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací EPSILON (dále jen
„program EPSILON“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 987 ze dne 18. prosince 2013.
Program bude realizován v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na
léta 2016 až 2020, schválenou usnesením vlády č. 135 ze dne 17. února 2016, Národními prioritami
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přijatými usnesením vlády č. 552 ze dne
19. července 2012, aktualizovanou Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci
České republiky, schválenou usnesením vlády č. 634 dne 11. července 2016 a dalšími národními a
rezortními strategiemi.
Tato metodika se vztahuje k aplikačním garancím poskytovaným Ministerstvem životního prostředí
(dále jen „MŽP) k programu EPSILON, čtvrtá veřejná soutěž, k Podprogramu 3 – Životní prostředí,
k Prioritním výzkumným cílům MŽP, jejichž výstupy najdou uplatnění mj. při výkonu státní správy
MŽP. Prioritní výzkumné cíle, u nichž je MŽP připraveno posoudit přijetí role aplikačního garanta jsou
uvedeny na webových stránkách Technologické agentury ČR a MŽP.

Povinné náležitosti žádosti o přijetí role aplikačního garanta ze strany MŽP
jsou:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Identifikace žadatele
Název a cíle projektu a jeho stručný popis
Plánované výstupy projektu
Vazba projektu na Prioritní výzkumné cíle MŽP
Doba řešení projektu
Předběžný harmonogram výstupů a mezivýstupů
Způsob a míra zapojení MŽP jako aplikačního garanta pro každý druh výsledku zvlášť (např.
jakým způsobem bude mít možnost monitorovat průběh projektu, spoluvytvářet výstupy,
dále návrh způsobu podpory využitelnosti výsledků v praxi apod.)
Plánované výstupy projektu, u nichž má MŽP plnit roli aplikačního garanta
Využití plánovaných výstupů pro aplikačního garanta (případně okruh dalších uživatelů
plánovaných výstupů)
Návrh řešení užití autorských práv k výstupu projektu (např. právo nakládat s výstupy
projektu)
Subjekty podílející se na řešení projektu (spoluřešitelé)
Další subjekty, které byly osloveny nebo potvrdily roli aplikačního garanta

Viz příloha č. 1 Žádost o vydání Stanoviska MŽP

Postup administrace žádosti
o

o

o

Žádosti se podávají věcně příslušnému útvaru MŽP, v kopii na adresu odboru finančních a
dobrovolných nástrojů, v elektronické podobě (viz seznam prioritních výzkumných cílů MŽP
ke čtvrté veřejné soutěži programu EPSILON na webových stránkách TA ČR a MŽP).
Po uplynutí lhůty jednoho kalendářního měsíce ode dne vyhlášení veřejné soutěže MŽP žádosti
zhodnotí. Lhůtu je možno prodloužit dle potřeb věcně příslušného útvaru MŽP. O žádostech
dodaných po uvedeném termínu bude rozhodnuto individuálně.
Věcně příslušný útvar rozhodne, zda žádosti vyhoví či nikoliv.

o

o
o
o
o

o
o

o

V případě přijetí role aplikačního garanta informuje věcně příslušný útvar MŽP žadatele dle
formuláře viz příloha č. 2 Stanovisko MŽP. V kopii zašle na odbor finančních a dobrovolných
nástrojů.
Souhrnný přehled všech podaných žádostí na MŽP eviduje Odbor finančních a dobrovolných
nástrojů.
MŽP nenese náklady spojené s posuzováním výzkumného projektu, ani náklady které vzniknou
při jeho řešení nebo následném uplatnění výsledků výzkumu v praxi.
MŽP si vyhrazuje právo od již udělené aplikační garance odstoupit. MŽP nenese náklady
spojené s odstoupením od aplikační garance.
V případě, že je nutné specifikovat rozdělení vlastnických práv s ohledem na výstupy projektu,
případně výlučnost využití výstupu projektu pouze pro účely MŽP, bude tato skutečnost jasně
uvedena ve Stanovisku.
Za výsledek projektu nese odpovědnost řešitel.
V případě odmítnutí role aplikačního garanta, informuje věcně příslušný útvar MŽP žadatele o
nepřijetí role aplikačního garanta. V kopii zašle na Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
viz příloha č. 3 Odmítnutí role aplikačního garanta.
Na udělení aplikační garance není žádný právní nárok.

K žádostem řešitelů, kteří požádají MŽP v rámci čtvrté veřejné soutěže o udělení aplikačního
garantsví bez vazby na Prioritní výzkumné cíle MŽP, si MŽP vyhrazuje právo se nevyjadřovat.

Příloha č. 1 formulář: Žádost o vydání Stanoviska MŽP k roli aplikačního garanta
Příloha č. 2 formulář: Stanovisko MŽP k žádosti o plnění role aplikačního garanta (program EPSILON,
čtvrtá veřejná soutěž)
Příloha č. 3: formulář: Zamítnutí role aplikačního garanta

