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Seznam příloh, které přikládá uchazeč k elektronické přihlášce 
 

Příloha elektronické přihlášky Kdo je povinen přiložit Výjimky (tj. kdo není povinen 
přiložit) 

V které části 
přihlášky se vkládá 
příslušný soubor 

Vlastní návrh projektu (obsahové náležitosti viz závazná 
osnova – Příloha II.1). 

Dokládá se pouze elektronicky. 

Uchazeč – koordinátor  5.2.1. 

Doložení potenciálu uplatnění výsledků – formou 
marketingové studie (viz druhá část Přílohy II.1). 

Dokládá se pouze elektronicky. 

Uchazeč – koordinátor  

 

 5.2.1. 

Smlouva (o smlouvě budoucí) o účasti na řešení projektu. 
Dokládá se pouze elektronicky, jako sken platně uzavřené 
smlouvy s podpisy oprávněných osob. (Alternativně lze 
vložit elektronicky nepodepsaný text a do písemné verze 
žádosti svázat originálně podepsanou smlouvu.) 

Uchazeč – koordinátor  

(Pozn.: smlouva může být uzavřena buď 
jedna společná mezi všemi účastníky, 
nebo mezi koordinátorem a každým DÚ 
zvlášť) 

 5.2.1. 

Strukturované profesní životopisy klíčových členů 
řešitelského týmu (každý max. 2 strany A4). 

Dokládá se pouze elektronicky. 

Každý uchazeč (tj. i další účastníci 
projektu) 

 5.1.1. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument 
dokládající existenci uchazeče a identifikující osoby, které 
jsou oprávněny za uchazeče jednat. (V případě potřeby 
tedy i plná moc.) 

Dokládá se i listinně, prostá kopie. 

Každý uchazeč (tj. i další účastníci 
projektu) 

Veřejná výzkumná instituce 
(nedokládá vůbec). 

Veřejná nebo státní VŠ nebo 
organizační složka státu 
dokládá pouze dokument 
identifikující osobu oprávněnou 
za VŠ (/OSS) jednat. 

5.1.1. 
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Příloha elektronické přihlášky Kdo je povinen přiložit Výjimky (tj. kdo není povinen 
přiložit) 

V které části 
přihlášky se vkládá 
příslušný soubor 

Oprávnění k činnosti pro oblast VaV. 

Dokládá se pouze elektronicky. 

Každý uchazeč (tj. i další účastníci 
projektu), pokud nedoložil 
dokumentem viz výše (výpis 
z Obchodního rejstříku). 

VVŠ, VVI - nedokládají.  
Zahraniční účastník nahrazuje 
čestným prohlášením. 

5.1.2. (není-li 
splněno 
dokumentem 
v 5.1.1.) 

Další potřebná oprávnění dle zvláštních právních 
předpisů. 

Dokládá se pouze elektronicky. 

Účastníci, jejichž činnosti v projektu se 
oprávnění týká (specificky k danému 
projektu). 

Zahraniční účastník nahrazuje 
čestným prohlášením. 

5.1.2. 

Dokumenty k posouzení naplnění definice výzkumné 
organizace. 

Dokládají se pouze elektronicky. 

Účastník, který se hlásí jako VO a není 
na seznamu vedeném MŠMT. 

Účastník formy VVI, který má 
obdobné dokumenty v Rejstříku 
veřejných výzkumných institucí. 

5.1.2. 

Podklady pro hodnocení ekonomické způsobilosti – 
rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu účetní závěrky za 
dvě uzavřená účetní období bezprostředně předcházející 
datu podání žádosti.  

Dokládá se pouze elektronicky. 

Každý uchazeč (tj. i další účastníci 
projektu).  

 

Veřejná nebo státní VŠ, veřejná 
výzkumná instituce, organizační 
složka státu - nedokládají. 

5.1.1. 

Dokumenty prokazující vztah předloženého návrhu 
projektu k programům Horizont2020. 

Dokládá se pouze elektronicky. 

Uchazeč-koordinátor, pouze za 
projekty, u nichž uvádí příslušnou 
vazbu k H2020 v poli 1.13 elektronické 
přihlášky. 

 5.2.2. 

Čestné prohlášení 

Dokládá se i listinně, originálně podepsané oprávněnou 
osobou nebo osobami. 

Každý uchazeč (tj. i další účastníci 
projektu). 

 Je součástí el. 
přihlášky jako část 
3.1.9. 

Poznámka: Veřejnou nebo státní VŠ  (VVŠ) se rozumí příslušný typ vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.  
Veřejnou výzkumnou institucí (VVI) se rozumí instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného MŠMT v souladu s § 6 zákona č. 341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
http://rvvi.msmt.cz/
http://rvvi.msmt.cz/

