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Úvod 

Předložená metodika definuje závazný postup registrace projektového záměru z oblastí VaV 

a inovací do akčních plánů RIS
3
 MSK (AP RIS

3
 MSK).  

Krok 1 – žádost o registraci do databáze AP RIS
3
 MSK a zřízení přístupu do databáze 

Tento krok spočívá v zaslání žádosti o přístup do AP RIS
3
 MSK, jehož správcem je ARR/výkonná 

jednotka RIS
3
 MSK. Žádost je možné zaslat pouze elektronicky na email ris@arr.cz s těmito 

povinnými údaji: 

 Název-  žadatele / nositele projektu; 

 Odpovědná-  osoba; 

 Kontakt-  (email / tel.).  

jednotkaARR/výkonná  RIS
3
 MSK do tří pracovních dní od obdržení kompletní žádosti poskytne 

nositeli projektu přístup do databáze AP RIS
3
 MSK. Nositeli projektu bude elektronickou formou 

zaslán odkaz na složku v aplikaci Google Docs
1
, obsahující: 

 - Žádost nositele ve formátu PDF; 

 - Přehled specifických cílů a oblastí výzkumné specializace (technologických domén) 

z aktuální verze RIS
3
 MSK, ve formátu PDF; a 

 - Soubor ve formátu Google Sheets („Tabulky“), který obsahuje vzorové formuláře 

k registraci projektových záměrů, tzv. projektové fiše. 

desetiDo  pracovních dní nositel vyplní data do projektové fiše a zašle ARR/výkonné jednotce 

RIS
3
 MSK oznámení. 

možnéProjektové záměry je  registrovat do AP RIS
3
 MSK průběžně. Dle období realizace 

uvedenéhoprojektového záměru (  v projektové fiši) je pak záměr zařazen do příslušného 

dvouletého AP RIS
3
 MSK (předpokládá se zpracování AP RIS

3
 MSK na léta 2015-2016, 2017-

2018 a 2019-2020).  

Krok 2 – posouzení úplnosti dat vyplněných v projektových fiších a časového souladu 

V tomto kroku ARR/výkonná jednotka RIS
3
 MSK do deseti pracovních dní od oznámení nositele 

pposoudí, zda jsou data vy lněná v projektových fiších úplná, tzn., zda jsou dostatečně vyplněna 

všechna pole projektové fiše (tzn., že je projekt připraven k realizaci) a dále, zda projekt svou 

obdobírealizační fází časově zapadá do  AP RIS
3
 MSK (např. v případě AP pro období 2015-

2016 je nezbytné, aby zahájení projektu bylo plánováno nejpozději v roce 2016).  

V případě, že nejsou splněny dvě výše uvedené podmínky, ARR/výkonná jednotka RIS
3
 MSK 

nositele operativně požádá o doplnění či upřesnění. V opačném případě následuje Krok 3.  

Krok 3 – posouzení souladu projektového záměru s RIS
3
 MSK a Národní RIS3 

jednotkaV tomto kroku ARR/výkonná  RIS
3
 MSK do 15-ti pracovních dní posoudí soulad 

projektového záměru s aktuálním zněním RIS
3
 MSK a Národní RIS3, tzn., zda projektový záměr 

svou povahou / aktivitami spadá do některého ze specifických cílů / technologických domén 

strategií posouzení(výzkumných specializací) těchto . Z  bude zpracována krátká zpráva, která 

                                                           
1
 ARR/výkonná jednotka RIS

3
 MSK je vlastníkem účtu Google Apps. 
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projektového záměrubude poskytnuta nositeli   a bude obsahovat vysvětlení k výslednému 

každému projektovému záměruposouzení (ke    zvlášť). V případě, že se nositel projektu 

posouzením neztotožňujes výsledným  , má možnost své odlišné stanovisko konzultovat 

výkonnás ARR/výkonnou jednotkou RIS
3
 MSK. Dotčené projektové záměry pak ARR/  jednotka 

RIS
3
 MSK znova posoudí a zašle nositeli konečné posouzení, které je závazné. 

Krok 4 – zařazení projektových záměrů do AP RIS
3
 MSK 

souladu příslušnéhoV případě, že je projektový záměr v  s RIS
3
 MSK, je zařazen do  AP RIS

3
 

souladu NárodníMSK. U takového záměru je pak také uvedeno, zda je či není v  s  RIS3). 


