
Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o 
účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2025. 
  

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou 
podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na 
podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. 

Více informací naleznete na stránkách MZ nebo AZV. 

Soutěžní lhůta: 14. 5. 2021 a končí dnem 28. 6. 2021 (do 12:00 hod) 

Termín FNP: 21. 6. 2021 

Termín zaslání podkladů k Etické komisi: 7. 6. 2021 do 12 hodin 

 V návaznosti na směrnici SME/2/006 je nutno oznámit NVV záměr podat návrh grantu (jako řešitel i 
spoluřešitel). K oznámení je potřeba připojit vyplněný formulář FN/0400 (Příloha k žádosti o přidělení 
programového projektu (grantu)) a krátkou anotaci k podávanému projektu. Tuto dokumentaci zašlete 
elektronicky útvaru NVV do 27/5/2021 na adresu topolcan@fnplzen.cz a kunzfeldovaa@fnplzen.cz.  Útvar 
NVV vydá stanovisko do tří pracovních dnů, popřípadě si vyžádá od navrhovatele doplnění. Informaci o 
novém návrhu předá EO a OPPM. Formulář FN/0400 je opatřen podpisem NVV a předán zpět 
navrhovateli. 

  

Dále se podání projektu řídí zadávací dokumentací příslušné grantové agentury a podání návrhu 
pokračuje v součinnosti s útvary: 

 OPPM – Kadlečková Jana KADLECKOVA@fnplzen.cz; Wendlerová 
Kristýna WENDLEROVAK@fnplzen.cz 

 EO - Saitzová VladimíraSAITZOVA@fnplzen.cz 
 NVV- Topolčan  Ondřej TOPOLCAN@fnplzen.cz; Kunzfeldová Alena KUNZFELDOVAA@fnplzen.cz 

 Po schválení návrhu projektu NVV je nezbytné zažádat o schválení etickou komisi (FN/1251 – Žádost o 
vydání souhlasného stanoviska a předvyplnit FN/1252 – Rozhodnutí etické komise. Tyto formuláře spolu 
s veškerou požadovanou dokumentací zaslat elektronicky na sekretariát Oddělení klinické farmakologie 
(kopii je potřeba předat útvaru NVV – elektronicky). 

Nedílnou součástí žádosti o souhlasné stanovisko EK je 

 Informovaný souhlas (CZ, existuje-li tak i ENG) 
 Popis projektu 
 Životopis hlavního řešitele (ENG nebo CZ). 

  

 V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte útvar náměstka pro vědu a výzkum FN Plzeň 
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