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VÝZVA verze 2. 

k podávání žádosti a realizaci Dílčích projektů v rámci Národního 
centra biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet 

1. kolo 
 
Rada Centra NaCeBiVet vyhlašuje 1. kolo výzvy k podávání projektových žádostí k realizaci Dílčích 

projektů v souladu s podmínkami stanovenými v Podmínkách interní soutěže Národního centra 
biotechnologií ve veterinární medicíně, s Programem na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence a účinných právních předpisů: 

  
- Zadávací dokumentace k druhé veřejné soutěži programu NCK 
- Všeobecné podmínky, F-211, verze 7 
- Závazné parametry 
- Pravidla pro publicitu. 
 

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 68 měsíců s ukončením do 31. 12. 2028. 

Výše financí, o které je možno v projektu žádat, není omezena,  zároveň ale rozpočet každého uchazeče 

musí být v souladu s rozpočty v rámci Závazných parametrů. Maximální podpora v rámci DP je stanovena 

do výše 80 %. 

 

Harmonogram:  

Projektové žádosti zpracované v souladu se zadávací dokumentací je možné podávat prostřednictvím 

emailu spolu s povinnými přílohami. Sběr žádostí v rámci 1. kola bude zahájen 23. 1. 2023 a ukončen 13. 

3. 2023. Předpokládaný začátek DP v prvním kole výzvy je od 1. 5. 2023 

 

Elektronickou verzi projektové žádosti včetně příloh je nutno doručit do 13. 3. 2023. Kontaktní osobou 

pro doručení je Ing. Jan Čáslavský, jan.caslavsky@vri.cz, Tel: +420 601 072 809. 

 

Hodnocení projektových žádostí bude probíhat v rámci zasedání Rady Centra. Termín zasedání bude 

upřesněn prostřednictvím informačního emailu. 

 

Kompletní zadávací dokumentaci K Výzvě včetně pravidel, příloh a vzorových formulářů naleznete na:  
https://www.vri.cz/narodni-centrum-biotechnologii-ve-veterinarni-medicine/ 

V případě dotazů se prosím obraťte na pracovníky CTT PP. Kontaktními osobami jsou:  

- pro formální dotazy (formuláře, termíny, atd.): Ing. Jan Čáslavský, jan.caslavsky@vri.cz, Tel.: 
+420 601 072 809. 

- dotazy k financím: Ing. Jiří Albl, jiri.albl@vri.cz, Tel.: +420 5 3333 2202 

- dotazy k věcným záležitostem: Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA, csolle.putzova@vri.cz, 
Tel.: +420 777 509 019 
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