Indikativní přehled velkých projektů v rámci prioritních os OP VaVpI
Do indikativního seznamu velkých projektů OP VaVpI byly zařazeny tzv. velké projekty (s
celkovým rozpočtem nad 50 milionů euro), které prošly hodnocením v rámci tzv. před-výzvy
pro velké projekty mezi květnem a srpnem 2008. Indikativní seznam (short list) velkých
projektů OP VaVpI je výsledkem rozhodnutí Řídícího orgánu OP VaVpI, které se opírá o
hodnocení a doporučení mezinárodního panelu a průmyslového panelu expertů (včetně
zástupců průmyslové sféry).
Definitivní rozhodnutí o realizaci konkrétních projektů z indikativního seznamu velkých
projektů je přitom podmíněno úspěšným hodnocením projektů v rámci vlastní výzvy, která je
naplánována na rok 2009, jakož i následným úspěšným ukončením negociace mezi řídícím
orgánem OP VaVpI a žadatelem, schválením velkých projektů ze strany Evropské komise a
následným vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přesné finanční a technické parametry
těchto projektů budou předmětem dalších jednání a v současné době nejsou ještě pevně
stanoveny. Specifická situace existuje v případě projektu ELITPALS. V tomto případě se ČR
uchází o sídlo velké, panevropské infrastruktury, která je součástí ESFRI Road Map.
V případě úspěchu české kandidatury by projekt podléhal specifickému právnímu a
organizačnímu režimu podle článku č. 171 Smlouvy o ES a byl by konkrétním příkladem
naplňování synergií mezi 7. Rámcovým programem a strukturálními fondy1.

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence
Umístění NUTS II /
Projekt
NUTS III
DZSV
BIOCEV - Biotechnologické a
Střední Čechy /
biomedicínské centrum Akademie věd
molekulární biologie
Středočeský kraj
a Univerzity Karlovy

IT4Innovations

Moravskoslezský /
Moravskoslezský
kraj

materiálový výzkum
konkurenceschopné strojírenství
informační společnost
bezpečnostní výzkum

ELITPALS: Extreme Light Infrastructure Střední Čechy /
ELI
Středočeský kraj

materiálový výzkum (unikátní
laserová infrastruktura pro výzkum v
oblasti materiálů)

CEITEC (Central European Institute of
Technology, Středoevropský
technologický institut) Brno

molekulární biologie
materiálový výzkum
informační společnost

1

Jihovýchod /
Jihomoravský kraj

V souladu s „Practical Guide to EU funding opportunities for research, development and innovation Synergies in funding
opportunities between: 7th Framework Programme for Research Competitiveness & Innovation Programme Structural Funds, [COM (2007)
474 final]

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra
Projekt
Centrum pro výzkum energetického
využití litosféry
Udržitelná energetika

Umístění NUTS II /
NUTS III
DZSV
Severovýchod /
udržitelný rozvoj
Liberecký kraj
energetické zdroje
Střední Čechy,
Jihozápad /
energetické zdroje
Středočeský,
konkurenceschopné strojírenství
Plzeňský kraj

