2. DEFINICE A POJMY
Základní definice a pojmy jsou uvedeny podle Zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře
výzkumu a vývoje:
Výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka,
kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako
1. základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné
s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich
příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků, nebo
2. aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné
s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi. Ta část
aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových
výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu (např. Obchodní zákoník), se označuje jako průmyslový
výzkum.
Vývoj je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení
nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.
Pro účely poskytování podpory je (jsou):
a) poskytovatelem správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek,
který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje,
b) příjemcem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch
bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto,
c) spolupříjemcem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž podíl
na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu
o řešení části projektu,
d) uchazečem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází
o poskytnutí podpory,
e) programem soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné
k dosažení cílů výzkumu a vývoje formulovaných poskytovatelem, které poskytovatel vyhlašuje ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji nebo v rámci zadání veřejné
zakázky podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek),
f) infrastrukturou podpůrné činnosti pro výzkum a vývoj zahrnující služby nebo
činnost speciálních výzkumných zařízení, organizací zajišujících administrativu
a financování výzkumu a vývoje nebo ověřování či rozšiřování výsledků výzkumu
a vývoje,
g) výsledkem nové poznatky ve výzkumu a vývoji, vzniklé činností v rámci řešení
projektu nebo výzkumného záměru, nebo jejich využití,
h) uživatelem organizační složka, právnická osoba nebo fyzická osoba, která využívá
výsledek ve své činnosti,
i) uznanými náklady takové náklady ve výzkumu a vývoji, které poskytovatel schválí jako
nutné pro řešení projektu nebo výzkumného záměru a které budou vynaloženy během
jejich řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem,
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j)

účelovou podporou je poskytnutí účelových prostředků na projekt výzkumu a vývoje, kde projektem je vymezení předmětu činnosti ve výzkumu a vývoji
1. v programovém projektu, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za
jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu formulovaných poskytovatelem,
2. v grantovém projektu, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním
výzkumu stanovuje sám,
3. ve veřejné zakázce ve výzkumu a vývoji, ve které příjemce provádí výzkum
a vývoj pro potřeby poskytovatele, který je jediným uživatelem jeho výsledků,
k) institucionální podporou je poskytnutí institucionálních prostředků na výzkumný
záměr, na specifický výzkum na vysokých školách nebo na mezinárodní spolupráci
České republiky ve výzkumu a vývoji, kde je
1. výzkumným záměrem vymezení předmětu výzkumné činnosti právnické osoby
nebo organizační složky, jeho cílů, strategie, nákladů a předpokládaných
výsledků, který zajišuje v základním nebo aplikovaném výzkumu, s výjimkou
průmyslového výzkumu, její koncepční rozvoj na období 5 až 7 let,
2. specifickým výzkumem na vysokých školách část výzkumu na vysokých školách,
která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti,
3. mezinárodní spoluprací České republiky ve výzkumu a vývoji spolupráce realizovaná na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.
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