TERMÍNY PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO IS VAVAI - POSKYTOVATELÉ
(PLATNÉ PRO ROK 2021)
Přehled termínů předávání údajů do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, uvádí pro daný rok závazné termíny pro poskytovatele tak, jak jsou stanoveny zákonem č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), případně Nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, vývoje a inovací. Upozorňujeme, že uvedený přehled termínů je
platný pro poskytovatele, pro příjemce jsou závazné termíny stanoveny v příslušných uzavřených smlouvách nebo vydaných rozhodnutích, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1
písm. m) zákona.
Část IS VaVaI

údaje o

celkovém objemu finančních
prostředků, určených na
institucionální podporu a v případě
účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, velkou
výzkumnou infrastrukturu, sdílené
činnosti a mezinárodní spolupráci ČR
ve výzkumu, vývoji a inovacích

CEA

programech podle § 2 odst. 2 písm. g)

zabezpečení činností spojených s
poskytnutím podpory, o finančních
oceněních mimořádných výsledků
výzkumu, vývoje a inovací

termín

Zákon č. 130/2002
Sb.

Nařízení vlády č.
397/2009 Sb.

Údaje o nově vydaných rozhodnutích na koncepční rozvoj výzkumné organizace
poskytovatel předá v termínu do 50 kalendářních dnů od počátku kalendářního
roku u aktivit výzkumu, vývoje a inovací.

22. 2.

kdykoli v průběhu roku

V případě nově vydaných rozhodnutí se předání dodávky údajů uskuteční
kdykoli v průběhu roku do 50 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
vydaného rozhodnutí. Jedná se i o rozhodnutí na mezinárodní spolupráci České
republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 4 písm. a).

kdykoli v průběhu roku

Při změně vydaného rozhodnutí týkající se údajů sledovaných v CEA,
poskytovatel předá nové platné údaje o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací,
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala, nebo byla
poskytovateli oznámena.

kdykoli v průběhu roku

Obsahující název programu, jeho cíle a dobu jeho trvání, schválenou výši
podpory na program celkem a v jednotlivých letech řešení, údaje o schválení
vládou nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku, případně výsledek
posouzení Evropské komise, pokud je program oznámen Evropské komisi a
způsob zveřejnění platného znění programu. Tyto údaje poskytovatel předává do
50 kalendářních dnů od schválení programu vládou nebo zastupitelstvem
územního samosprávného celku. V případě oznámení programu Evropské
komisi do 50 kalendářních dnů od vydání výsledku posouzení Evropskou komisí.

§ 31, 32

§3

O výši podpory na zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
nebo na zadání veřejné zakázky (včetně nákladů na hodnocení a kontrolu
poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací
o poskytnuté podpoře) podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona, o finančních oceněních
mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo finančních oceněních
propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací podle § 3 odst. 3 písm. e)
zákona. Údaje jsou předávány do 50 kalendářních dnů od počátku
kalendářního roku.

22. 2.

nákladech na činnost RVVI, GA ČR,
TA ČR, AV ČR a MŠMT

22. 2.

řešených projektech

22. 2.

§ 31 odst. 4 písm. a)

nových projektech

kdykoli v průběhu roku

§ 31 4 b)

nových i řešených projektech

kdykoli v průběhu roku

§ 31 odst. 5

§2

CEP

předčasně ukončených projektech
nebo projektech ukončených do
31.12.2020

30. 6.

všech výsledcích VO

31.5.

všech výsledcích ukončených
grantových projektů
RIV

Podmínka vyplývající z uvedených ustanovení zákona či nařízení vlády

do 730 kalendářních dnů
po ukončení poskytování
podpory

§ 8 odst.1

O nákladech na činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury
ČR, Technologické agentury ČR, Akademie věd ČR a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona. Tyto údaje jsou
předávány do 50 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku.
Do 50 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku u projektů zahájených v
minulých letech a řešených v daném roce.
Do 50 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nebo vydání
rozhodnutí o poskytnutí podpory, tj. do 60 kalendářních dnů po vyhlášení
výsledků veřejné soutěže [§ 25 odst. 3 písm. b) zákona], tj. ukončení hodnotící
lhůty (§ 20 odst. 2 zákona).
Do 30 kalendářních dnů v případě změny smluv nebo rozhodnutí o poskytnutí
podpory, které mají vliv na údaje předávané do CEP.
Zhodnocení ukončených projektů do 6 měsíců od počátku kalendářního roku
následujícího po roce ukončení řešení projektů.
Údaje o všech uplatněných výsledcích výzkumných organizací nejpozději do
150 kalendářních dnů od počátku roku

§ 31 odst. 6

§ 4, 8

Údaje o uplatněných výsledcích všech příjemců (pokud již výsledky
výzkumných organizací nebyly předány do 150 dnů) nejpozději do 730
kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory
Údaje o výsledcích všech příjemců (pokud již výsledky výzkumných organizací
nebyly předány do 150 dnů) do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování
podpory.

výsledcích projektů ukončených do
konce r. 2020

8. 9.

výsledcích ukončených projektů v
průběhu r. 2021

kdykoli v průběhu roku

Údaje o výsledcích do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory
(pokud již nebyly předány v termínu do 1. 6. nebo do 7. 9.)

údaje o vyhlašované veřejné soutěži

nejméně 15 dnů před
vyhlášením

Minimálně 15 kalendářních dnů před vyhlášením. Pozn. Pokud dojde ke změně
podle § 24 zákona, je nutné toto změnu oznámit do 10 pracovních dnů přede
§ 5 a) až c), e), f)
dnem původně označeným jako den vyhlášení veřejné soutěže (§ 6 odst. 2
nařízení vlády).

§ 31 odst. 2

VES
údaje o vyhodnocené veřejné soutěži

kdykoli v průběhu roku

§ 5 d) až f)

Do 50 kalendářních dnů ode dne ukončení veřejné soutěže, údaje o
vyhodnocení této veřejné soutěže, tj. po vyhlášení výsledků veřejné soutěže [§
25 odst. 1 písm. b) zákona], tj. ukončení hodnotící lhůty [§ 20 odst. 2 zákona].

