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71
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 2006 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda
o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
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Do hoda
o vědeckotechnické spolupráci
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, vědy a techniky Argentinské republiky (dále jen „Strany“);
Berouce v úvahu „Základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické
republiky a vládou Argentinské republiky“ podepsanou v Praze dne 12. května 1974;
Vyslovujíce přání rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci;
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce v souladu se svými
kompetencemi a rozpočtem a budou podporovat vědeckotechnickou spolupráci mezi příslušnými institucemi
obou zemí na základě rovnosti a vzájemné prospěšnosti.

Článek 2
Účelem této Dohody je posilovat a rozvíjet vztahy mezi vědeckotechnickými komunitami obou zemí, zlepšovat
podmínky pro spolupráci, mimo jiné, prostřednictvím výměny vědeckých pracovníků v rámci projektů institucí
za účelem:
a) podpory základního výzkumu,
b) vytváření vzdělávacích projektů a projektů základního výzkumu,
c) vytváření a realizaci projektů výzkumu a vývoje.
Článek 3
Výzva k předkládání projektů v rámci této Dohody se bude vztahovat na všechny relevantní instituce zabývající se
vědeckovýzkumnou činností. Oblasti spolupráce nejsou omezovány a mohou zahrnovat všechny oblasti poznání.
Smluvní strany budou organizovat předkládání vědeckotechnických projektů mezi vědeckými pracovišti prostřednictvím:
– Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
– Sekretariátu pro vědu, techniku a produktivní inovace Argentinské republiky.
Spolupráce bude zahrnovat následující formy:
1. vytváření společných nebo koordinovaných vědeckovýzkumných a inovačních projektů,
2. výměnu a školení expertů, vědců a technických odborníků v rámci společných projektů,
3. organizování konferencí, seminářů, školení a specializovaných kvalifikačních kurzů,
4. používání vybavení a zařízení pro společné provádění specifických projektů v souladu s podmínkami dohodnutými pro každý jednotlivý případ,
5. výměnu vědeckotechnických informací a informací týkajících se politik a řízení v této oblasti.
Článek 4
Projekty budou vybírány v souladu se standardy kvality obvyklými v zemích smluvních Stran. Přednost bu-
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de dávána projektům pro mladé vědecké pracovníky, kteří připravují své doktorské práce se školiteli z obou
stran.
Článek 5
Finanční dopady této Dohody budou přebírat smluvní Strany tak, že náklady na dopravu a zdravotní pojištění
výzkumných pracovníků budou hrazeny vysílající stranou a pobytové náklady budou hrazeny přijímající stranou.
Uchazeči musí prokázat, že financování jejich projektů je zajištěno.

Článek 6
Obě Strany se budou setkávat jedenkrát za rok, střídavě v Argentinské republice a v České republice za účelem
hodnocení projektů a programu spolupráce.

Článek 7
Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.
Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a její platnost bude automaticky prodlužována vždy na dalších pět let,
pokud některá ze smluvních stran neoznámí šest měsíců předem svůj úmysl Dohodu ukončit.
Ukončení platnosti této Dohody neovlivní projekty prováděné podle této Dohody, které nejsou uzavřeny k datu
ukončení Dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Buenos Aires dne 6. března 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce španělském a českém,
přičemž obě znění jsou stejně autentická.

Petr Kolář

Tulio Abel Del Bono

Náměstek ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

Státní tajemník pro vědu, technologii
a výrobní inovaci Argentinské republiky

