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3. Název projektu
3. Název projektu
4. Řešitel
4. Navrhovatel (řešitel)
5. Uchazeč
5. Uchazeč (příjemce)
6. Členové řešitelského týmu
6. Členové řešitelského týmu
7. Doba řešení projektu
7. Doba řešení projektu
8. Cíle projektu česky
9. Cíle projektu anglicky
10. Dílčí cíle priority Zdravá populace
11. Klíčová slova charakterizující projekt (pouze v anglickém jazyce)
12. Abstrakt
13. Údaje pro CEP
13. Údaje pro CEP
Další údaje předávané do CEP - Centrální evidence projektů.
14. Očekávané výsledky projektu
Druh očekávaného výsledku
Počet
15. Seznam veškerých příloh zaslaných prostřednictvím datové schránky
Poř.
Název souboru
Obsah
Uveďte seznam všech souborů přiložených k této žádosti (formuláře spoluuchazečů a další požadované přílohy).
1. Uchazečem požadovaná účelová podpora
1. Uchazečem požadovaná účelová podpora
a) Požadovaná účelová podpora celkem
Rok
Investiční
Neinvestiční
Provozní
Osobní
Celkem
Celk.
Tabulka b) Investiční náklady - 
b) Investiční náklady (hmotný + nehmotný majetek)
Název
Rok
Požadované
Celkem investiční náklady za rok
Tabulka c) Provozní  náklady - 
c) Ostatní provozní  náklady
Rok
Materiálové
Služby
Cestovné
Doplňkové
Celkem
Celk.
Tabulka d) Osobní náklady - mzdy navrhovatele a spolupracovníků - 
d) Osobní náklady - mzdy navrhovatele a spolupracovníků
Jméno pracovníka
Forma
Rok
Úvaz.
Požadované   
Celkem požadované
úvazek	
Tabulka e) Osobní náklady - mzdy adm./tech./pom. pracovníků - 
e) Osobní náklady - mzdy administrativních/technických/pomocných pracovníků
Druh prací
Vzd.
Forma
Rok
Úvaz.
Požadované
Celkem požadované  
úvazek
Tabulka f) Ostatní osobní náklady - 
f) Ostatní osobní náklady
Zajišťovaná činnost
Vzd.
Forma
Rok
Objem
Požadované
Celkem požadované
g) Osobní náklady celkem
Rok
Mzdy/Platy
Odv. mezd
OOV
Odv. OOV
Odvody
Celkem
Celk.
Při odvodu do FKSP dle vyhl. MF 365/2010 Sb. zvolte odvody z mezd ve výši 35%. Sociální fond může být tvořen dle zákona č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby můžete přepsat vypočtenou hodnotu odvodů.
2. Zdůvodnění nákladů
2. Zdůvodnění nákladů
Zdůvodnění finančních položek se uvádí pro všechny roky řešení. Každá nákladová položka musí být specifikovaná a zdůvodněná, v ostatních provozních nákladech konkrétně materiální, cestovné, služby a doplňkové, v osobních vč. odůvodnění velikosti úvazku a mzdy pro řešitelský tým viz 1.2. (13) Zadávací dokumentace.
3. Celkové uznané náklady řešení projektu
3. Celkové uznané náklady řešení projektu
Zdroj finančních prostředků
Rok
Celkem
Celkem za všechny zdroje
Zahrnují také finanční prostředky získané na projekt z jiných zdrojů. Vyplňuje uchazeč i za spoluuchazeče.
Finanční prostředky z dalšího zdroje
a) Finanční prostředky za zdroj celkem
Rok
Investiční
Neinvestiční
Provozní
Osobní
Celkem
Celk.
Tabulka b) Investiční náklady - 
b) Investiční náklady/výdaje (hmotný + nehmotný majetek)
Název přístroje
Rok
Částka
Celkem investiční náklady za rok
Tabulka c) Provozní náklady - 
c) Provozní  náklady
Rok
Materiálové
Služby
Cestovné
Doplňkové
Celkem
Celk.
Tabulka d) Osobní náklady celkem - 
d) Osobní náklady celkem
Rok
Mzdy/Platy
Odv. mezd
OOV
Odv. OOV
Odvody
Celkem
Celk.
Při odvodu do FKSP dle vyhl. MF 365/2010 Sb. zvolte odvody z mezd ve výši 35%. Sociální fond může být tvořen dle zákona č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby můžete přepsat vypočtenou hodnotu odvodů.
e) Zdůvodnění nákladů hrazených z tohoto zdroje
Zdůvodnění finančních položek se uvádí pro všechny roky řešení. Každá nákladová položka musí být specifikovaná a zdůvodněná, v ostatních provozních nákladech konkrétně materiální, cestovné, služby a doplňkové, v osobních vč. odůvodnění velikosti úvazku a mzdy pro řešitelský tým viz 1.2. (13) Zadávací dokumentace.
e) Specifikace nákladů z dalšího zdroje
a) Stručný profesně vědecký životopis
b) Úplné bibliografické údaje
b) Úplné bibliografické údaje (max. 8) nejvýznamnějších výsledků vědecké a výzkumné činnosti
Uveďte úplné bibliografické údaje max. 8 nejvýznamnějších výsledků vědecké a výzkumné činnosti dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
c) Uveďte celkový počet citací
c) Uveďte celkový počet citací (bez autocitací)
d) Publikace v časopise s impakt faktorem a dalších recenzovaných časopisech za posledních 5 let
Poř.
Název publikace v souladu s ČSN ISO 690 (Bibliografické citace – obsah, forma a struktura)
IF
Celkem:
Odesláním vyplněného formuláře stvrzuji správnost v Žádosti uvedených údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679/ES ze dne 27.4.2016 (GDPR) a dávám AZV ČR souhlas se zpracováním mých osobních identifikačních a kontaktních údajů výhradně pro VES covid. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas mohu kdykoli písemně odvolat.
(uvedení nesprávných/nepravdivých údajů je důvodem k vyloučení Žádosti ze soutěže)
1. Byla řešiteli/spoluřešiteli v minulosti udělena ÚP?
Uveďte informace o všech běžících projektech a o tematicky blízkých ukončených projektech za poslední 3 roky vč. a uvedení role na projektu.
Registrační
Název projektu
Role na
Zdroj
Rok
ÚP
číslo
projektu
podpory
Od
Do
(tis. Kč)
2. Žádal(i) jste o účelovou podporu na tento projekt i z jiných zdrojů?
Uveďte kde, na jak dlouho, jakou částku a zda bylo o účelové podpoře již rozhodnuto.
3. Žádal(i) jste v současnosti o účelovou podporu i na jiné tematicky blízké projekty?
Registrační
Název projektu
Role na
Agentura
Délka
ÚP
číslo
projektu
trvání
(tis. Kč)
Souhrnný podrobný rozpočet za všechny účastníky projektu
Vyplňte (sečtěte) požadovanou účelovou podporu za uchazeče a všechny případné spoluuchazeče z tohoto a ostatních PDF formulářů (tj. za spoluuchazeče) vztahující se k tomuto návrhu projektu. V případě, že uchazeč či spoluuchazeč vkládá jiné zdroje financování (spolufinancování), stiskněte tlačítko "Přidat tabulku". Vyplňte (sečtěte) částky za všechny jiné zdroje financování uchazeče, případně spoluuchazeče/ů.
Rok
2022
2023
Celkem
Investiční
Neinvestiční
Provozní náklady	
Materiálové náklady
Služby
cestovné
Doplňkové náklady
Osobní náklady
Mzdy, platy
Ostatní náklady
Odvody
pojistné
FKSP
Celkem
1. Informovaný souhlas pacienta/výzkumný soubor
Vložte kompletní text informovaného souhlasu.
2. Souhlas statutárního zástupce uchazeče s řešením projektu
Prohlášení:
Podáním návrhu projektu uchazeč stvrzuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a zavazuje se dodržovat její ustanovení, zejména že:
1. navrhovatel je v pracovněprávním poměru k uchazeči nebo tento vztah vznikne nejpozději ke dni zahájení řešení projektu;2. zavazuje se, že po uzavření smlouvy o podpoře projektu bude plnit všechny povinnosti příjemce vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb.,     zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy nebo vydaného rozhodnutí o poskytnutí podpory;3. zajistí, aby řešitel po uzavření smlouvy o podpoře projektu plnil všechny své povinnosti, zejména odpovídal za odbornou úroveň řešení     projektu; nastane-li situace, že podmínky na straně řešitele či příjemce znemožní řešiteli pokračovat v řešení projektu v navrhovaném termínu     a nedojde-li k ukončení projektu, příjemce zajistí se souhlasem poskytovatele jiného řešitele, pokračování řešení projektu a jeho dokončení v     souladu s uzavřenou smlouvou;4. všechny údaje uvedené v návrhu projektu jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že návrh projektu byl vypracován v souladu se zadávací     dokumentací;5. všichni spoluuchazeči, navrhovatel, spolunavrhovatelé i další spolupracovníci uvedení v návrhu projektu byli seznámeni s věcným obsahem     návrhu projektu i s finančními požadavky v něm uvedenými a se zadávací dokumentací;6. před podáním návrhu projektu zajistil souhlas výše uvedených osob s účastí na řešení projektu uvedeného v návrhu projektu;7. na jiný projekt s totožnou nebo obdobnou problematikou nepřijal, nepřijímá a nepřijme podporu z jiného zdroje;8. obsah návrhu projektu, jehož se v jiných grantových nebo programových projektech účastní stejný navrhovatel nebo spolunavrhovatel, je     rozdílný od tohoto návrhu projektu a navržené rozsahy prací umožní navrhovateli nebo spolunavrhovateli řešit všechny jejich projekty;9. souhlasí, aby údaje uvedené v návrhu projektu byly použity pro vnitřní potřebu poskytovatele a uveřejněny v rozsahu stanoveném zákonem     č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací;10. v případě uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na řešení projektu se bude při jeho řešení řídit podmínkami pro     řešení projektů uvedenými v zadávací dokumentaci;11. v případě, že příjemce nebo další účastník v projektu vystupuje jako výzkumná organizace, využije účelovou podporu pouze pro     nehospodářské činnosti specifikované v bodu 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací;12. v případě, že to povaha projektu vyžaduje, jsou přiložena příslušná oprávnění podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč zároveň potvrzuje, že byly dodrženy podmínky uvedené výše a že byla zkontrolována úplnost a správnost údajů v návrhu projektu.
Pro vyhodnocení návrhu bude do soutěže přijata pouze poslední verze návrhu projektu, která bude doručena do datové schránky AZV v řádném termínu soutěže.
1. Pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemského specialistu, který by se neměl vyjadřovat k projektu
2. Uveďte vhodné tuzemské posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu
Uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených tuzemských oponentů.
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CRC Data spol. s r.o.
Petr Kotek
Žádost o udělení účelové podpory MZ ČR pro rok 2022
kotek@crcdata.cz
15.08.2021
Formulář Žádosti pro uchazeče (příjemce).
Vyplňuje řešitel.
06.10.2021
Hlavní obor projektu dle OECD:
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