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Stanovisko poskytovatele k projektům LTI20003, LTI20006 a LTI20007, které OPO nedoporučil
k financování v podprogramu INTER-INFORM, VES20

Dle ust. § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, může poskytovatel rozhodnout
v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu, pokud písemně zdůvodní toto rozhodnutí
a jeho zdůvodnění v protokolu a zveřejní své rozhodnutí a jeho zdůvodnění na svých webových
stránkách.
S ohledem na současnou situaci související s pandemií nového kmene koronaviru SARS-CoV-2, resp.
onemocnění Covid-19, není jasná situace stran budoucí možnosti vyhlašování standardních veřejných
soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, které byly naplánovány na letošní rok v rámci implementace
programu INTER-EXCELLENCE, resp. jejich podmínek, a to včetně disponibilní rozpočtové alokace pro
podporu úspěšných projektů. Rozpočtová alokace pro předkládanou veřejnou soutěž podprogramu
INTER-INFORM VES20 nebyla do značné míry naplněna projekty doporučenými ze strany odborného
poradního orgánu poskytovatele (dále jen „OPO“). Současně existuje riziko velmi omezené možnosti
pro instituce ucházet se o tento typ podpory v následujících letech. O výše uvedených kontextových
souvislostech nemohl být OPO – s ohledem na časovou souslednost – obeznámen při posuzování
návrhů projektů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) se proto
s ohledem na potenciální budoucí stav a disponibilní alokaci ve VES20 seznámilo se všemi dostupnými
materiály, včetně návrhů projektů, oponentních posudků a zápisu OPO, a rozhodlo se finančně
podpořit všechny návrhy projektů předložené do VES20, které splnily formální náležitosti, resp. kritéria
způsobilosti a byly tak postoupeny do hodnocení. Kromě návrhů projektů doporučených ze strany OPO
se jedná o projekty LTI20003, LTI20006 a LTI20007.
Podprogram je cílen na podporu „budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu
a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu
a vývoje“. Jeho cílem je tedy podpora výzkumu a vývoje prostřednictvím vytvořením infrastruktury
a ekosystému. Daný podprogram je postaven mj. na následujících východiscích: „V současnosti patří
Česká republika v rámci mezinárodního srovnání čerpání prostředků rámcových programů mezi méně
úspěšné členské státy Evropské unie. Internacionalizace výzkumu jak na národní (makro) úrovni, tak na
institucionální (mikro) úrovni je nedostatečná. Pro větší zapojení českých týmů je třeba mobilizovat již
vybudovanou infrastrukturu přenosu informací a další servisní podporu českým subjektům a docílit tak
jejich intenzivnějšího zapojení jak do aktivit mezinárodních výzkumných týmů, tak do dalších aktivit
mezinárodní spolupráce všeobecně.“
Poskytovatel v rámci systému výzkumu a vývoje České republiky plní roli ústředního orgánu státní
správy zodpověděného za mezinárodní spolupráci výzkumu. S ohledem na tuto svoji pozici posuzuje
projekty i s ohledem na širší problematiku podpory mezinárodní spolupráce. V kontextu zdůvodnění
zacílení podprogramu se též jasně ukazuje, že nedostatky systému české republiky jsou identifikovány
obecně na makro-úrovni, tedy úrovni národní. Z tohoto důvodu považuje poskytovatel za klíčové, že
udržování a budování „informačních sítí a služeb“ musí probíhat komplementárně v rovině
institucionální i systémové, přímé i nepřímé. V tomto ohledu je podprogram designovaný na široké
spektrum projektů tyto projekty jsou posuzovány v tomto kontextu.

Návrh pro PV
č. j.: MSMT-13958/2020-1
Poskytovatel přitom mj. rovněž posoudil předchozí zkušenosti uchazečů s řešení obdobných projektů.
Z veřejně dostupných informací vyplývá, že uchazeči řešili obdobné projekty již v předchozích letech,
a to i v projektech financovaných poskytovatelem. U všech tří projektů se jedná o navazující aktivity na
již v minulých letech úspěšně ukončené projekty, z toho 2 z programu EUPRO II bezprostředně
předcházejícímu podprogramu INTER-INFORM. Nejedná se tedy o subjekty, které by neprokázaly
v minulosti kvalitu v oblastech, kterým se věnují, a o jejichž podporu žádají i letos. V tomto ohledu se
poskytovatel zabýval oponentními posudky, přičemž na základě jejich posouzení poukazuje na
nejednoznačnosti některých stanovisek obsažených v příslušných dokumentech OPO.
Poskytovatel se na základě posouzení podkladů domnívá, že cílům podprogramu INTER-INFORM
přispívají všechny předložené a hodnocené projekty. Rozhodnutím poskytovatele nedochází
k poškození žádného ze subjektů. Poskytovatel zároveň vzal potaz některé z doporučení uplatněných
v oponentních posudcích a v zápisu ze zasedání OPO, přihlédl k nim a snížil ve výše uvedených
projektech podporu. S řadou připomínek se poskytovatel neztotožnil, zejména s ohledem na
vyhodnocení jejích dopadů na stanovisko k financování, resp. nefinancování předložených aktivit.
Poskytovatel se domnívá, že každý z předložených návrhů projektů má pozitivní společenský dopad.
Proto se poskytovatel rozhodl využít zákonné možnosti financovat na základě výše uvedeného
zdůvodnění všechny návrhy projektů, které splnily formální podmínky, a to dle přiložené tabulky.

