VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE PRO INTERIM HODNOCENÍ
VELKÝCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR V ROCE 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje ke dni 1. listopadu
2016 výzvu k předkládání dokumentace pro účely 1. interim hodnocení velkých výzkumných
infrastruktur schválených k poskytování podpory z veřejných prostředků na základě usnesení
vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066.
Předmětem hodnotícího procesu je získání nezávislých odborných podkladů pro informované
politické rozhodnutí vlády ČR o poskytnutí účelové podpory MŠMT výše vymezeným velkým
výzkumným infrastrukturám v letech 2020-2022.1
Současně bude na základě výstupů hodnocení rozhodnuto o způsobilosti uchazečů o podporu
velkých výzkumných infrastruktur ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů
(dále jen „ESIF“) čerpaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále
jen „OP VVV“), předpokládané výzvy „Výzkumné infrastruktury II“ podle možností OP VVV,
a maximální výši investičních nákladů způsobilých k úhradě z těchto finančních prostředků
v letech 2020-2022.
Výstupy interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur budou sloužit také jako podklad
pro 1. aktualizaci „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj
a inovace pro léta 2016-2022“ plánovanou na rok 2018.
1. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci pro interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur a indikativní
časový harmonogram jeho průběhu představují níže uvedené dokumenty:




INTERIM EVALUATION METHODOLOGY FOR LARGE RESEARCH INFRASTRUCTURES
EVALUATION FORM
RI’S ADVISORY BOARD ASSESSMENT FORM

Z důvodu hodnocení prováděného převážně zahraničními hodnotiteli je nezbytné vypracovat
veškerou dokumentaci předkládanou k hodnocení výlučně v anglickém jazyce. Ve formulářích
je současně stanoven maximální možný rozsah pro zodpovězení jednotlivých otázek. V rámci
zachování efektivity hodnotícího procesu je vyžadováno dodržování stanovených rozsahů.
MŠMT uvádí, že rozpočtové hodnoty vyplněné předkladatelem dokumentace velké výzkumné
infrastruktury v rámci „Evaluation form“ a jeho části 7. „Costs and budget of the large research
infrastructure“ budou ze strany MŠMT vnímány jako zcela závazné ke stanovení výše účelové
podpory velké výzkumné infrastruktury k poskytnutí z výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum,
experimentální vývoj a inovace v rámci aktivity na podporu velkých výzkumných infrastruktur.
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Výjimku představuje velká výzkumná infrastruktura JHR-CZ, která byla usnesením vlády ČR ze dne 15. června
2015 č. 482 schválena na období až do roku 2022, nicméně stejně jako velké výzkumné infrastruktury schválené
usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 je předmětem věcně příslušného interim hodnocení.
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Současně budou tyto rozpočtové hodnoty zcela závazné pro stanovení maximálního limitu
investičních nákladů způsobilých k úhradě za využití zdrojů ESIF čerpaných v rámci OP VVV,
předpokládané výzvy „Výzkumné infrastruktury II“ dle možností OP VVV v letech 2020-2022.2
V této souvislosti MŠMT upozorňuje, že investiční náklady velkých výzkumných infrastruktur
budou v letech 2020-2022 hrazeny ze strany MŠMT výlučně za užití prostředků ESIF čerpaných
v rámci OP VVV, předpokládané výzvy „Výzkumné infrastruktury II“ a podle možností OP VVV.
V odůvodněných případech (např. pokud OP VVV neumožní uhrazení investičních nákladů
z důvodu realizace investice na kapacitě velké výzkumné infrastruktury situované v zemi mimo
EU) budou investiční náklady hrazeny z rozpočtových prostředků účelové podpory MŠMT.
2. Způsob předložení dokumentace
První část dokumentace stanovenou zadávací dokumentací výzvy – tzn. vyplněný „Evaluation
form“, včetně všech příloh – je zástupce hodnocené velké výzkumné infrastruktury povinen
odeslat v elektronické podobě ve formátu „doc“ a PDF na adresu elektronické korespondence
velkeinfrastruktury@msmt.cz, a to nejpozději do úterý dne 31. ledna 2017 do 23:59 hodin.
Druhou část dokumentace stanovenou zadávací dokumentací výzvy – tzn. vyplněný „RI´s
advisory board assessment form“ – je zástupce hodnocené velké výzkumné infrastruktury
povinen odeslat v elektronické podobě ve formátu „doc“ a PDF na adresu elektronické
korespondence velkeinfrastruktury@msmt.cz, a to nejpozději do úterý dne 28. února 2017
do 23:59 hodin.
Současně s předložením dokumentace v elektronické podobě prostřednictvím elektronické
korespondence zašle zástupce hodnocené velké výzkumné infrastruktury rovněž 1 podepsané
listinné vyhotovení první a druhé části dokumentace, včetně všech příloh, jako doporučenou
poštovní zásilku na adresu „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor výzkumu
a vývoje, Oddělení pro výzkumné infrastruktury, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá
Strana“ v obálce, která bude označena nápisem „Velké výzkumné infrastruktury – Neotevírat“
a dále akronymem velké výzkumné infrastruktury, anebo doručí osobně do podatelny MŠMT.
V případě doručení dokumentace v listinném vyhotovení poštou musí být na obálce poštovní
zásilky otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději v den ukončení lhůty pro přijímání
dokumentace, tzn. v úterý dne 31. ledna 2017 (pro první část dokumentace), resp. v úterý
dne 28. února 2017 (pro druhou část dokumentace).
V případě osobního doručení dokumentace v listinném vyhotovení musí být dokumentace
doručena do podatelny MŠMT nejpozději v den ukončení lhůty pro přijímání dokumentace,
tzn. v úterý dne 31. ledna 2017 (pro první část dokumentace), resp. v úterý dne 28. února
2017 (pro druhou část dokumentace), a to vždy do 12:00 hodin.
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V návaznosti na výstupy odborného hodnocení a na základě doporučení mezinárodní hodnotící komise může
dojít k revizi takto předložených rozpočtových nákladů velké výzkumné infrastruktury.
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V každé obálce může být dokumentace výlučně jedné velké výzkumné infrastruktury určené
pro hodnocení.
Za včasné doručení dokumentace v souladu s podmínkami a kritérii vyhlášené výzvy odpovídá
výlučně zástupce velké výzkumné infrastruktury.
3. Informační dny
V souvislosti s vyhlášením výzvy k předkládání dokumentace k hodnocení velkých výzkumných
infrastruktur budou MŠMT uspořádány dva informační dny.
Dne 8. listopadu 2016 proběhne informační den v Praze a dne 10. listopadu 2016 proběhne
informační den v Brně. Registrace účastníků těchto informačních dnů probíhá prostřednictvím
následujících webových stránek MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-ohodnoceni-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-v.
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