Česká republika – Akademie věd České republiky
IČO 60165171
se sídlem Národní 3, 117 20 Praha 1
(dále jen „poskytovatel“ nebo „AV ČR“)
vyhlašuje
výzvu evidenční číslo 18/2020
k podání žádostí o poskytnutí dotace související
se specifickými investičními a neinvestičními náklady (NEON) v roce 2020
I. Oprávněným žadatelem o dotaci je veřejná výzkumná instituce, která je zřízena
AV ČR podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném
znění (dále jen „žadatel“).
II. Věcné zaměření výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů žadatele v rozsahu
přílohy č. 3 výzvy v roce 2020, které vznikají při zajišťování činností podle § 2 odst. 1 zákona
č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a které jsou poskytovány
podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, v platném znění.
III. Podmínkou pro poskytnutí dotace je:
1. odůvodnění potřebnosti finančních prostředků v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 výzvy,
přičemž podpora je poskytována podle těchto kritérií:
a) žádosti, které se týkají nákladů uvedených v bodu 1.1. přílohy č. 3 výzvy, budou
vyhodnocovány prioritně oproti ostatním žádostem o dotaci a prostředky dotace mohou
být poskytnuty v závislosti na rozpočtovaných prostředcích AV ČR až do 100 %
požadované částky,
b) skutečnost, zda lze nebo nelze řešit potřebu úhrady nákladů změnou rozhodnutí
o poskytnutí dotace, které poskytovatel již vydal; toto kritérium se nevztahuje
na náklady uvedené v bodu 1.1. přílohy č. 3 výzvy,
c) skutečnost, že potřebu úhrady nákladů nelze řešit prostřednictvím jiné výzvy vyhlášené
poskytovatelem,
2. náklady souvisí s hlavní činností žadatele, tuto skutečnost žadatel doloží prohlášením,
3. vyplnění rozpočtu na použití prostředků dotace a úhrad nákladů v rozsahu uvedeném
v příloze č. 2 výzvy a
4. skutečnost, že prostředky rozpočtované na tuto výzvu nejsou vyčerpány.
IV. Ve smyslu § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, může
AV ČR vyzvat žadatele ve stanovené lhůtě k:
1. odstranění vad žádosti,
2. doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace nebo
3. úpravě žádosti o dotaci.

V. Lhůta pro podání žádosti je od data zveřejnění této výzvy do 10. listopadu 2020.
VI. Doporučený způsob předání žádosti o poskytnutí této dotace je prostřednictvím datové
schránky AV ČR (ID datové schránky: fr6adt5) s tím, že v položce „věc“ bude uvedeno
„Výzva č. 18/2020“.
VII. Běžná korespondence týkající se zpracování žádosti o přidělení dotace bude poskytovatelem
zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby žadatele uvedené
v žádosti.
VIII. Dotazy k výše uvedeným požadavkům lze zaslat paní Ing. Libuši Velichové, Kancelář
AV ČR, na e-mailovou adresu neon@kav.cas.cz.

Praha dne 19. 12. 2019

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., v. r.
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