Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

„Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech
veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje dne 8. 12. 2021 podle 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, první
veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů v programu EXCELES.
Program EXCELES je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních
oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie
prostřednictvím Nástroje na podporu oživení a odolnosti.
Cílem programu EXCELES je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat jak na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI
v návaznosti na výskyt závažných chorob se statisticky nejvyšší smrtností nebo s vysokými přímými (medicínskými)
a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady, tak zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené
onemocněními typu covid-19, i na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s těmito chorobami
spojenými. Podporovanými prioritními oblastmi VaVaI v programu EXCELES jsou specifické biologické, lékařské
a společenskovědní obory, popř. další navazující vědní, technické a technologické disciplíny cíleně zaměřené
na studium infekčních chorob a virologii; onkologii; oblast neurověd (resp. problematiku neurodegenerativních
a dalších typů neurologických onemocnění); problematiku metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob
a na specifickou oblast sociálních a ekonomických dopadů systémových zdravotních rizik.
Žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace je předložení návrhu projektu zpracovaného podle zadávací
dokumentace na stanovených formulářích, které jsou její přílohou. Požadavky na způsobilost uchazečů a způsob jejich
prokazování a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podrobné informace o podmínkách programu a kompletní zadávací dokumentaci lze získat v sídle poskytovatele
na adrese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, v oddělení podpory výzkumu
a vývoje (kontaktní osoba: Ing. Jana Hakenová, e-mail: programLX@msmt.cz, tel.: 234 811 560) nebo na internetových
stránkách poskytovatele, na adrese
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-exceles-komponenta-5-1-narodniho-planu-obnovy
Další informace jsou zveřejňovány také na stránkách komponent Národního plánu obnovy, které spadají pod gesci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: https://www.edu.cz/program-exceles-jako-implementacni-nastrojkomponenty-5-1-narodniho-planu-obnovy/.
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů do veřejné soutěže, začíná dne 9. 12. 2021 a končí ve 14:00
hodin dne 7. 2. 2022. Návrhy projektů doručené po této lhůtě nebudou do veřejné soutěže přijaty.
Návrh projektu může uchazeč doručit poskytovateli
a) elektronicky, doručením jediné datové zprávy do datové schránky poskytovatele s ID: vidaawt. Datová zpráva musí
být označena jako „LX-VES1-NEOTVÍRAT nebo
b) v listinné a zároveň obsahově identické elektronické podobě (na flash disku) doručených v jediné zalepené obálce
do podatelny poskytovatele. Obálka musí obsahovat název a adresu uchazeče, adresu poskytovatele a výrazný nápis
„LX – VES1– NEOTVÍRAT“. Adresa podatelny: Karmelitská ul. 529/5, 118 12 Praha 1. Úřední hodiny podatelny:
pondělí až pátek od 7:30 do 15:30 (v případě zvýšených zdravotních rizik je nutno aktuálně ověřit na stránkách
poskytovatele: https://www.msmt.cz/ministerstvo ).
Hodnotící lhůta, ve které ministerstvo zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže,
začíná dne 8. 2. 2022 a končí dne 11. května 2022 zveřejněním výsledků veřejné soutěže na stránkách poskytovatele,
na internetové adrese programu EXCELES https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-exceles-komponenta-5-1narodniho-planu-obnovy .
Na poskytnutí podpory není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit za podmínek
stanovených v ustanovení § 24 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

