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Změna a doplnění podmínek Zadávací dokumentace k dílčím 
projektům řešených v rámci Národního Centra Biotechnologií ve 

Veterinární Medicíně (NaCeBiVet) 

 

 
Rada Centra na základě dotazů z řad hlavních řešitelů, jež podávali dílčí projekty spadající do 

možnosti financování dílčích projektů ve 2. veřejné soutěži Programu Národní centra kompetence 
z prostředků Národního plánu obnovy, se rozhodla prodloužit termín pro podávání dílčích projektů 
v rámci 1. interní Výzvy projektu Národního Centra Biotechnologicí ve Veterinární Medicíně 
(NaCeBiVet).  

 

Důvod: 
 
Dílčí projekty s možností financování z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) měly být dle 

prvotních informací, v době jejich podání, vyhodnoceny a následně uveřejněny jejich výsledky na přelomu 
ledna a února 2023. Z tohoto důvodu byl stanoven původní termín ukončení příjmu formulářů dílčích 
projektů do 27. 2. 2023 s tím vědomím, že hlavní řešitelé podaných dílčích projektů s možností financování 
z NPO již budou znát výsledky, na jehož základě by mohli modifikovat své rozhodnutí podat/nepodat dílčí 
projekt v rámci 1. interní výzvy či nikoli a to v návaznosti na jejich časové možnosti, možnosti pracovního 
úvazku a zapojení dalších vědecko výzkumných pracovníků.  

 
S ohledem na skutečnost, že při komunikaci se zástupcem Technologické agentury České 

republiky bylo sděleno, že výsledky dílčích projektů financovaných z NPO budou známy nejdříve na konci 
února, došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí dílčích projektů z 1. interní výzvy na termín 13. 3. 
2023 do 17:00 hodin. Ostatní ustanovení Výzvy a Zadávací dokumentace k 1. interní Výzvě zůstává touto 
změnou nedotčeny.  

 

Kompletní Výzva verze 2. a Zadávací dokumentace verze 2. k Výzvě včetně pravidel po doplnění, 
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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