
Metodický výklad č. 1 k výzvě Výzkumné infrastruktury č. 02_16_013 - Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická 
část, verze 3 

Datum vydání: 4. 12. 2017 Stránka 1 z 1 

 

 
 

 

ŘO OP VVV  (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – 

specifická část výzvy Výzkumné infrastruktury  č. 02_16_013 (dále jen „PpŽP) ke kapitole 7.1.1.  

 

V kapitole 7.1.1. Průběžná zpráva o realizaci projektu je uvedena povinnost pro příjemce podpory  

fungovat jako výzkumná infrastruktura po celou dobu realizace projektu. V PpŽP je zároveň popsáno 

jakým způsobem tuto skutečnost příjemce splňuje a jakým způsobem je nutné ji doložit:  

a) poskytuje výzkumné komunitě zdroje a služby k realizaci špičkového výzkumu a vývoje, 

a zároveň;  

b) poskytuje výzkumné komunitě zdroje a služby za předem definovaných a transparentních 

podmínek, a zároveň;  

c) dochází k využití i dalšími výzkumnými organizacemi, a zároveň;  

d) bude mít/má nejpozději do 31. 12. 2017 zřízenou oponentní skupinu (např. Scientific Board).  

K této části ŘO upřesňuje, že podmínka fungování jako výzkumná infrastruktura po celou dobu 

realizace projektu se vztahuje na celou výzkumnou infrastrukturu uvedenou v Cestovní mapě České 

republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, 

případně jejích aktualizací, nikoliv pouze na tu část infrastruktury, která přímo realizuje projekt této 

výzvy.  

Podmínky uvedené v kapitole 7.1.1 v bodě a) až c) vykazuje výzkumná infrastruktura dle relevance, tj. 

vzhledem ke stavu své realizace a s případným zohledněním složení konsorcia výzkumné infrastruktury 

a zapojení jednotlivých institucí do projektu ve výzvě Výzkumné infrastruktury.  

 

ŘO dále upřesňuje, že pro doložení popsaných činností pro body a) až c), je podstatné, zda již existují 

uživatelé využívající výzkumnou infrastrukturu, respektive zda je daná výzkumná infrastruktura již 

v takové fázi realizace, že je schopná doložit dané podmínky. Případné překážky znemožňující doložení 

dokumentace k bodům a) až c) je třeba dostatečně zdůvodnit.  

 

ŘO dále uvádí, že minimální hodnota počtu uživatelů výzkumné infrastruktury není stanovena. 

Uvedený počet uživatelů v ZoR projektu musí souhlasit s uchovanou projektovou dokumentací pro 

kontrolu na místě.   

V případě infrastruktur tvořených několika oddělenými pracovišti, která však nejsou všechna zapojena 

do projektu, je možné vykazovat relevantní body  a) až c)  a dokládat příslušnou dokumentaci jen za ta 

pracoviště, která jsou zapojena do projektu.  

 

 

  


