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Vá�ené kolegynì, 
Vá�ení kolegové, 
 

pøipravili jsme pro Vás pøehled programù, které jsou pøipravovány pro rok 2017, a do kterých 

lze pøipravovat �ádosti o dotace a projekty výzkumu, vývoje a vzdìlávání. 

Pøi sestavování tohoto pøehledu jsme usilovali zejména o to, aby se k Vám dostaly informace 
v pøedstihu tak, abyste mìli dostateèný èas se na plánované výzvy pøipravit. V mnoha 

pøípadech se mù�e jednat o informace, které dosud nebyly zveøejnìny formou výzev, a které 
mohou v prùbìhu èasu doznat zmìn. I proto se budeme sna�it tento pøehled periodicky 
aktualizovat. 

Pro následující období pøipravujeme roz�íøení zejména o zahranièní poskytovatele, o tìchto 
mo�nostech Vás budeme prùbì�nì informovat. 
 

Aktuální informace ke zveøejòovaným výzvám jsou k dispozici na stránkách Projektového 
centra. 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav �íp 

Projektové centrum 



Program Poskytovatel Popis programu

1 Magistrát m!sta Plzn! Dohoda o partnerství Smlouva o partnerství uzavøena v prosinci 2013 na dobu neurèitou

2 Krajský ú"ad PK Podpora rozvoje ZÈU v roce 2017 Smlouva o partnerství uzavøena v prosinci 2012 na dobu neurèitou

3 Nadace T. Bati Nadaèní pøíspìvky
Správní rada Nadace T. Bati se usnesla v tom smyslu, �e bude rozhodovat o podpoøe pøedlo�ených projektù na základì jejich souladu s cíli Nadace a veøejnou 

prospì�ností.

4 Nadace #EZ Podpora regionù Grantové øízení Podpora regionù je zamìøeno na podporu veøejnì prospì�ných projektù.

5 M�MT - mezinárodní INTER-EXCELENCE
Program INTER-EXCELLENCE má za cíl nahradit od roku 2016 stávající programy úèelové a institucionální podpory mezinárodní spolupráce: INGO II, COST CZ, EUPRO II, 

EUREKA CZ, GESHER/MOST a KONTAKT II, které jsou administrovány Ministerstvem �kolství, mláde�e a tìlovýchovy.

6 M�MT - mezinárodní EUROSTARS 2
Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veøejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové �pièkové výrobky, technologie nebo slu�by, schopné 

komerèního vyu�ití.

7 M�MT - mezinárodní COST podpora úèasti èeských institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v evropské mnohostranné spolupráci v oblasti VaV se zamìøením na základní výzkum.

8 M�MT - mezinárodní

MOBILITY - Argentina, Francie, Nìmecko, 

Polsko, Rakousko, Øecko, Slovensko, 

Slovinsko 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníkù a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou ÈR 

a partnerských zemí

9 Ministerstvo pr$myslu a obchodu TRIO
TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zamìøením na rozvoj potenciálu Èeské republiky v oblasti klíèových technologií 

(KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, prùmyslové biotechnologie, pokroèilé materiály a pokroèilé výrobní technologie.

10 Ministerstvo kultury NAKI II Meziresortní aplikovaný VaV národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022

11 Ministerstvo zdravotnictví Jednostupòová veøejná soutì�
Úèelová podpora MZ je urèena na øe�ení projektù aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektù øe�ených za úèelem získání nových poznatkù smìrovaných ke 

specifickému, pøedem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledkù ve zdravotnictví.

12 Ministerstvo zahrani%ních v!cí Transformaèní spolupráce - TRANS Cílem je rozvoj a stabilizace politických systémù zalo�ených na demokratických principech a respektu k lidským právùm.

13 Ministerstvo zahrani%ních v!cí 
Dotaèní øízení v oblasti zahranièní politiky ÈR 

a mezinárodních vztahù

Cílem je poøádání konferencí a semináøù k prezentaci prioritních témat èeské zahranièní politiky na pozadí aktuálních událostí a trendù,podpora úèasti fyzických èi 

právnických osob na konferencích èi semináøích v zahranièí za úèelem prezentace postojù  ÈR v prioritních oblastech èeské zahranièní politiky.

14 Ministerstvo zahrani%ních v!cí 

Výbìrové øízení na projekty v oblasti 

zaji�tìní veøejné informovanosti o NATO a 

bezpeènostní politice ÈR

Cílem je informování a komunikace se �irokou veøejností o problematice NATO a bezpeènostních otázkách, poøádání konferencí a semináøù k problematice NATO a 

bezpeènostní politice ÈR, vypracování studií a prezentací, zaji��ování odborných pøedná�ek a veøejných akcí.

15 International Visegrad Fund Standardní granty-EAP Musí být zapojeny nejménì tøi zemì Visegrádské skupiny 

16 International Visegrad Fund Malé granty S výjimkou pøeshranièních projektù, subjekty z nejménì tøí Visegrádské skupiny (V4), zemí (Èeská republika, Maïarsko, Polsko a Slovensko)

17 International Visegrad Fund Strategické granty Musí být zapojeny v�echny zemì Visegrádské skupiny 

18 International Visegrad Fund Visegrad University Studies Grants-EAP
Program, zamìøený na zemì Východního partnerství (VP) roz�iøuje stávající VUSG program a nabízí grant na projekty rozvojové univerzitní kurzy studijních programù, 

které budou zahájeny na vysokých �kolách a univerzitách akreditovaných v zemích Východního partnerství.

19 International Visegrad Fund Program Visegrad 4 Eastern Partnership
Program k posílení spolupráce mezi zemìmi visegrádského regionu a zemìmi Východního partnerství (VP) -Armenia, Ázerbájd�án, Bìlorusko, Gruzie, Moldavsko a 

Ukrajina.

20 #esko-n!mecký fond budoucnosti
Finanèní podpora z Èesko-nìmeckého fondu 

budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti  je v�estrannì podpoøit porozumìní mezi Èechy a Nìmci Èesko-nìmecký fond budoucnosti pomáhá stavìt mosty mezi Èechy a Nìmci. 

Cílenì podporuje projekty, které svádìjí dohromady lidi obou zemí, které umo�òují a prohlubují pohledy do jejich svìtù, do spoleèné kultury a dìjin. Od roku 1998 

poskytl Fond budoucnosti dohromady pøibli�nì 48 milionù eur na zhruba 8 500 projektù.

21 Vzd!lávací nadace Jana Husa
Grant Husovy nadace - obory, jako je 

historie, filosofie, sociologie 
Grant je urèen pro badatele a vysoko�kolské uèitele pùsobící v neaplikovaných humanitních, spoleèenskovìdních a pøíbuzných oborech

22 Vzd!lávací nadace Jana Husa Stipendium Husovy nadace
Stipendium je urèeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let vìku (vèetnì, poèítáno ke dni uzávìrky �ádostí), pùsobící v neaplikovaných humanitních, 

spoleèenskovìdních a pøíbuzných oborech.

23 Velvyslanectví USA v Praze Malé granty
Prostøednictvím programu malých grantù Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdìlávací projekty èi neziskové organizací, které propagují americkou kulturu èi 

prohlubují porozumìní mezi ÈR a USA.

24 Evropská komise Horizon 2020 H2020: Èást I - vynikající vìda 
V rámci této èásti Horizontu 2020 je podporován excelentní základní výzkum a jsou vytváøeny podmínky pro jeho realizaci. V centru pozornosti jsou excelentní projekty 

hranièního výzkumu (tzv. blue sky research), vývoj nových prùlomových technologií, mobilita výzkumných pracovníkù a podpora �pièkové výzkumné infrastruktury.

25 Evropská komise
Horizon 2020 H2020: Èást II - vedoucí 

postavení prùmyslu

Cílem je zlep�ení konkurenceschopnosti evropského prùmyslu, a to zejména prostøednictvím prùlomových technologií a podpory financování výzkumu v prùmyslu 

a malých a støedních podnicích. Podporována bude konkurenceschopnost pøedev�ím v oblastech, ve kterých se Evropa pohybuje a chce se udr�et na úrovni svìtové 

�pièky.

26 Evropská komise
Horizon 2020 H2020: Èást III - spoleèenské 

výzvy

Tato èást programu Horizont 2020 je rozdìlena na sedm priorit identifikovaných EU jako oblasti, v nich� je potøeba strategicky investovat do výzkumu a inovací ve 

prospìch evropských obèanù.

27 Evropská komise
Horizon 2020 H2020: Èást IV - �íøení 

excelence a roz�iøování úèasti

Cílem je plnì vyu�ívat potenciálu evropské základny talentù a zajistit, aby pøínosy inovaèní ekonomiky byly maximalizovány a rovnomìrnì rozdìleny po celé EU v 

souladu se zásadou excelence.

28 Evropská komise
Horizon 2020 H2020: Èást V - Vìda se 

spoleèností a pro spoleènost

Cílem je vybudovat efektivní spolupráci mezi vìdou a spoleèností, získat pro vìdu nové talenty a zvý�it spoleèenské povìdomí o vynikajících vìdeckých výsledcích. 

Snahou je rozvíjet dialog a aktivní spolupráci mezi vìdou a spoleèností.

29 Evropská komise
Horizon 2020 H2020: Èást VI - Nejaderné 

pøímé akce JRC

Spoleèné výzkumné støedisko pøispívá k obecnému cíli a prioritám uvedeným v programu Horizont 2020 poskytováním vìdecké a technické podpory politikám EU, 

pøípadnì ve spolupráci s pøíslu�nými zúèastnìnými stranami podílejícími se na výzkumu na vnitrostátní a regionální úrovni.

30 Evropská komise Evropský inovaèní a technologický institut
EIT byl zalo�en v roce 2008 a sídlí v maïarské Budape�ti. Vznik tohoto institutu od poèátku odrá�el snahu EU vytvoøit organizaci, je� by mohla konkurovat 

nejvýznamnìj�ím hráèùm na globálním vìdecko-výzkumném, vzdìlávacím a inovaèním poli, jako je napø. Massachusettský technologický institut v USA (MIT).

31 TA ÈR program ZÉTA 1.VS
Podpora mladých výzkumných pracovníkù do 35 let v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji (spolupráce s prùmyslem podporujícího studenty a 
zaèínající výzkumníky do 35 let)

32 TA ÈR program GAMA � PP1

Program je zamìøen na podporu ovìøení výsledkù aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen �VaV�) z hlediska jejich praktického 
uplatnìní a na pøípravu jejich následného komerèního vyu�ití. V PP1 mohou být pøíjemci èi dal�í úèastníci projektu pouze výzkumné organizace (dále jen 
�VO�), splòující podmínky uvedené v kap. 9.1.5. programu. Tìmto VO bude poskytnuta podpora formou dotace a vývojem, ze které budou samy VO 
poskytovat podporu na konkrétní �dílèí� projekty VaV. Podporované aktivity spadají pod kategorie �aplikovaný výzkum�, �experimentální vývoj�, �inovace� 
dle zákona, Rámce a Naøízení Komise.

33 TA ÈR program GAMA - PP2

Program je zamìøen na podporu ovìøení výsledkù aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen �VaV�) z hlediska jejich praktického 
uplatnìní a na pøípravu jejich následného komerèního vyu�ití. V PP2 mohou být pøíjemci pouze podniky. VO se mohou úèastnit pouze jako dal�í 
úèastníci projektu, a to buï v re�imu podpory nehospodáøských èinností VO, anebo ve stejném re�imu jako podniky. Pøedmìtem podpory bude v tomto 
pøípadì dokonèení vývoje u výsledku pøedchozího aplikovaného výzkumu èi experimentálního vývoje vzniklého s podporou veøejných zdrojù ve VO a jeho 
pøíprava na zavedení do praxe. Pøíjemcem tedy mù�e být pouze podnik, který bude následnì výsledek vyu�ívat, resp. prodávat. 



34 TA ÈR
program DELTA 4.VS - spolupráce s 

nìmeckými partnery

Podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a exper.vývoji prostøednictvím spoleèných projektù podnikù a VO podporovaných poskytovatelem a podnikù 
a VO podporovaných zahranièní technologickou a inovaèní agenturou èi jinými obdobnými agenturami, se kterými má/bude mít poskytovatel v dobì 
vyhlá�ení veøejné soutì�e navázanou spolupráci (dále jen "partnerské agentury), nebo s prokázanými vlastními èi jinými zdroji financování.

35 TA ÈR
program DELTA 5.VS - spolupráce s 

japonskými partnery

Podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a exper.vývoji prostøednictvím spoleèných projektù podnikù a VO podporovaných poskytovatelem a podnikù 
a VO podporovaných zahranièní technologickou a inovaèní agenturou èi jinými obdobnými agenturami, se kterými má/bude mít poskytovatel v dobì 
vyhlá�ení veøejné soutì�e navázanou spolupráci (dále jen "partnerské agentury), nebo s prokázanými vlastními èi jinými zdroji financování.

36 TA ÈR program BETA 
Program veøejných zakázek (VZ) ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potøeby státní správy. Výzkumnými potøebami se nazývají 
konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy øe�it veøejnou zakázkou v oblasti výzkumu.

37 TA ÈR
program BETA 2 - NOVÌ od 2. poloviny 

r. 2016

Program veøejných zakázek (VZ) ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potøeby státní správy, který bude volnì navazovat na program 
BETA. Výzkumnými potøebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy øe�it veøejnou zakázkou v oblasti 
výzkumu.

38 TA ÈR program EPSILON 3.VS

Program je zamìøen zejména na zlep�ení pozice èeského a v globálním kontextu i evropského prùmyslu pomocí podpory projektù aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje, jejich� výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnìní v nových produktech, výrobních postupech a slu�bách.Øe�ené 
projekty budou zamìøeny na "aplikovaný výzkum" a "experimentální vývoj" dle zákona o podpoøe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Rámce a 
Naøízení, a jsou zamìøeny zejména na prioritní oblasti: a) Konkurenceschopná ekonomika zalo�ená na znalostech, b) Udr�itelnost energetiky a 
materiálových zdrojù, c) Prostøedí pro kvalitní �ivot.

39 TA ÈR
program Center kompetence - ji� 

nebudou vyhla�ovány, konec øe�ení r. 
2019

Program je zamìøen na podporu vzniku a èinnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikaèním a inovativním 
potenciálem a perspektivou pro znaèný pøínos k rùstu konkurenceschopnosti Èeské republiky. Ve vazbì na hlavní cíl programu, kterým je zvý�ení 
konkurenceschopnosti ÈR, program proto stimuluje vytvoøení a èinnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, 
konkurenceschopná, dlouhodobì udr�itelná, budou mít tr�ní potenciál a ve kterých budou soustøedìny výzkumné a aplikaèní kapacity z veøejného a 
soukromého sektoru.

40 TA ÈR

program Národní centra kompetence 
(náhrada programu Centra kompetence) 

- zatím se pøipravuje, vyhlá�ení se 
pøedpokládá v r. 2019

náhrada programu Centra kompetence (do r. 2019)

41 TA ÈR
program OMEGA - ukonèení øe�ení 

projektù v r. 2017

Program OMEGA je zamìøen na podporu projektù aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejich� výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnìní 
v øadì oblastí celospoleèenského �ivota obyvatel Èeské republiky. Tematické zamìøení programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou 
výzkumu, vývoje a inovací ÈR na léta 2009 � 2015 a také s prioritami definovanými v Prioritní oblasti 4 Sociální a kulturní výzvy, která tvoøí jednu z 6 
prioritních oblastí uvedených v aktuálnì platných Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

42 TA ÈR
program ÉTA 1.VS (nahrazuje program 

OMEGA)

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných spoleèenských vìd a uplatnìní výsledkù tìchto aktivit pro zvý�ení 
konkurenceschopnosti Èeské republiky, zvý�ení kvality �ivota jejich obyvatel a vyvá�ený socio-ekonomický rozvoj spoleènosti.

43 GA ÈR STANDARD

Grantovým projektem v rámci Standardních projektù se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeè stanovuje sám cíle a zpùsoby øe�ení, a 
to ve vìdních oborech vymezených Statutem Grantové agentury Èeské republiky:a) technické vìdy; b) vìdy o ne�ivé pøírodì; c) lékaøské a biologické 
vìdy; d) spoleèenské a humanitní vìdy; e) zemìdìlské a biologicko-environmentální vìdy. 

44 GA ÈR Juniorské projekty
Skupina grantových projektù Juniorské projekty je zamìøena na podporu vynikajících mladých vìdeckých pracovníkù pùsobících v oblasti základního 
výzkumu, kteøí dosáhnou v roce podání vìku nejvý�e 35 let a souèasnì splòují podmínku, �e v roce podání návrhu uplynulo nejvý�e 8 let od ukonèení 
jejich doktorského studia.

45 GA ÈR
Mezinárodní grantové projekty GA ÈR (s 

Nìmeckem, Taiwanem, Koreou)
Skupina grantových projektù Mezinárodní projekty se od roku 2006 zamìøuje na øe�ení projektù základního výzkumu a mohou se do ní zapojit v�echny 
kategorie pøíjemcù dle èlánku 2.1 odst. (4) a (7) zadávací dokumentace.

46 GA ÈR
Fonds zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung (FWF) 

Návrhy projektù základního výzkumu spolu s rakouskými kolegy a umo�òuje tak vznik zcela nové skupiny grantových projektù, která funguje na principu 
Lead Agency. V pøípadì tìchto projektù � nazvaných LA granty � probíhá hodnocení pouze u jedné ze spolupracujících agentur a podle pravidel 
hodnotícího procesu agentury, která je �agenturou øídící� (Lead Agency). Grantová agentura ÈR se s rakouskou partnerskou organizací dohodla, �e v 
prvních dvou a� tøech letech bude v roli Lead Agency rakouská agentura. První veøejná soutì� zalo�ená na tomto principu byla vyhlá�ena v roce 2014.

47 Ministerstvo kultury
VISK - Veøejné informaèní slu�by 

knihoven (VISK 2 - 9 )

Nekomerèní projekty z oblasti knihoven: VISK 2 - Mimo�kolní vzdìlávání knihovníkù v oblasti ICT, VISK 3 - Informaèní centra knihoven, VISK 5 - 
RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informaèní zdroje, Linie A - Zaji�tìní dostupnosti informaèních 
zdrojù formou multilicencí, Linie B - Zpøístupnìní informaèních zdrojù prostøednictvím Jednotné informaèní brány, oborových informaèních bran a 
Centrálního portálu knihoven, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ÈR.

48 Ministerstvo kultury Knihovna 21.století
Podpora práce s národnostními men�inami a integrace cizincù, podpora v�eobecné dostupnosti knihovnických slu�eb pro obèany se zdravotním 
posti�ením, kulturní, výchovná a vzdìlávací èinnost)

49 CESNET 2. kolo 2016

Rada Fondu rozvoje sdru�ení CESNET vyhla�uje podle èl. B, odst. 2 Øádu hospodaøení Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. výbìrová øízení na rozvojové 
projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové èinnosti sdru�ení v souladu se schválenou koncepcí sdru�ení a to v tìchto tematických okruzích: Oblast 

I. Název: Podpora výzkumné a vývojové èinnosti sdru�ení v souladu se schválenou koncepcí sdru�ení. 
A. Pilotní aplikace a slu�by
Cílem je zvý�ení stupnì vyu�ití kapacity jednotlivých slo�ek e-infrastruktury (sí�ová infrastruktura, výpoèetní grid, výpoèetní cloud, datová úlo�i�tì, 

infrastruktura pro spolupráci). Oèekávají se projekty zamìøené na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdìlávání vy�adující pøenos, zpracování 
a ukládání velkých objemù dat. 
B. Pøístup do e-infrastruktury

Projekty v této oblasti by mìly být zamìøeny na návrhy a demonstrace øe�ení pøístupu u�ivatelù k prvkùm e-infrastruktury. Oèekávají se projekty 
zamìøené i (výèet není limitující, pøijat mù�e být i projekt, který pøímo nezapadá do uvedených oblastí) mj. na: 

- integrace datových úlo�i�� CESNET do zálohovacích procesù instituce 
- propojení úlo�ných systémù instituce s datovými úlo�i�ti CESNET
- øe�ení legislativních aspektù ukládání/sdílení/citlivých dat ve virtualizovaném prostøedí
- vzorovou instalaci bezdrátové sítì (ideálnì eduroam) v budovì s velkou koncentrací u�ivatelù
Dùle�itým výsledkem budou zpracované pøípadové studie a doporuèení u�iteèná pro celou akademickou komunitu. 

C. Multimedia ve vysokém rozli�ení
Cílem je demonstrovat vyu�ití dìlených displejù pøi zobrazování a sdílení obrazu s vysokým rozli�ením ve výzkumu, vývoji, výuce a dal�í kreativní 
èinnosti. Sdru�ení CESNET poskytne jako podporu vybranému týmu na období 6 mìsícù vlastní mobilní dìlený display s rozli�ením 7860x2160 pixelu, 

který je øízen systémem SAGE. 

D. Bezpeènost
Cílem je motivovat èleny sdru�ení ke spolupráci pøi ochranì infrastruktury a dat. Oèekávají se projekty zamìøené mj. na: 

- vývoj aplikací pro sbìr a sdílení informací o detekovaných událostech 
- problematiku získávání a zpracování informací o incidentech v prostoru privátních adres.

50 CESNET 1. kolo 2017

Rada Fondu rozvoje sdru�ení CESNET vyhla�uje podle èl. B, odst. 2 Øádu hospodaøení Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. výbìrová øízení na rozvojové 
projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové èinnosti sdru�ení v souladu se schválenou koncepcí sdru�ení a to v tìchto tematických okruzích: Oblast 

I.

Název:

Podpora výzkumné a vývojové èinnosti sdru�ení v souladu se schválenou koncepcí sdru�ení. 
A. Pilotní aplikace a slu�by
Cílem je zvý�ení stupnì vyu�ití kapacity jednotlivých slo�ek e-infrastruktury (sí�ová infrastruktura, výpoèetní grid, výpoèetní cloud, datová úlo�i�tì, 

infrastruktura pro spolupráci). Oèekávají se projekty zamìøené na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdìlávání vy�adující pøenos, zpracování 
a ukládání velkých objemù dat. 
B. Pøístup do e-infrastruktury

Projekty v této oblasti by mìly být zamìøeny na návrhy a demonstrace øe�ení pøístupu u�ivatelù k prvkùm e-infrastruktury. Oèekávají se projekty 
zamìøené i (výèet není limitující, pøijat mù�e být i projekt, který pøímo nezapadá do uvedených oblastí) mj. na: 

- integrace datových úlo�i�� CESNET do zálohovacích procesù instituce 
- propojení úlo�ných systémù instituce s datovými úlo�i�ti CESNET
- øe�ení legislativních aspektù ukládání/sdílení/citlivých dat ve virtualizovaném prostøedí
- vzorovou instalaci bezdrátové sítì (ideálnì eduroam) v budovì s velkou koncentrací u�ivatelù
Dùle�itým výsledkem budou zpracované pøípadové studie a doporuèení u�iteèná pro celou akademickou komunitu. 

C. Multimedia ve vysokém rozli�ení
Cílem je demonstrovat vyu�ití dìlených displejù pøi zobrazování a sdílení obrazu s vysokým rozli�ením ve výzkumu, vývoji, výuce a dal�í kreativní 
èinnosti. Sdru�ení CESNET poskytne jako podporu vybranému týmu na období 6 mìsícù vlastní mobilní dìlený display s rozli�ením 7860x2160 pixelu, 

který je øízen systémem SAGE. 

D. Bezpeènost
Cílem je motivovat èleny sdru�ení ke spolupráci pøi ochranì infrastruktury a dat. Oèekávají se projekty zamìøené mj. na: 

- vývoj aplikací pro sbìr a sdílení informací o detekovaných událostech 
- problematiku získávání a zpracování informací o incidentech v prostoru privátních adres.

51 M�MT
Vnitøní soutì� � souèást 

Institucionálního programu pro veøejné 
vysoké �koly

Vnit ní!sout"�!je!ur#ena!pro!rozd"lení!a!u�ití!p íslu�né!#ásti!p ísp"vku!ze!státního!rozpo#tu!poskytnutého!Ministerstvem!�kolství,!mláde�e!a!t"lovýchovy!

Západo#eské!univerzit"!v!Plzni!na!daný!rok!na! e�ení!jejího!institucionálního!plánu.!Cílem!je!hospodárné,!ú#elné!a!efektivní!vyu�ití!uvedené!#ásti!

p ísp"vku.



52 ZÈU Grantová podpora aktivit studentù
Financuje �irokou �kálu studentských aktivit od vzdìlávacích, sportovních, kulturních a� po spoleèenské akce. O podporu GRAS je mo�no �ádat i s 
projekty, jejich� cílem je zkvalitnìní studentského �ivota na ZÈU a podpora dobrého jména univerzity. 

DZS-Dùm zahranièní 
spolupráce

ERASMUS+

Vzdìlávací program Evropské unie na období 2014�2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve v�ech sférách vzdìlávání, v odborné pøípravì a v 
oblasti sportu a mláde�e. Je nástupcem Programu celo�ivotního uèení, programu Erasmus, Leonardo da vinci, comenius, Grundtvig, Mláde� v akci  a pìt 
programù mez. spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pro spolupráci s prùm. zemìmi), Jean Monnet.

mobilita jednotlivcù v oblasti vzdìlávání a odborné pøípravy

mobilita jednotlivcù v oblasti mláde�e 

mobilita jednotlivcù v oblasti mláde�e

mobilita jednotlivcù v oblasti mláde�e

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné slu�by

strategické projekty EDS

strategická partnerství v oblasti vzdìlávání a odborné pøípravy

strategická partnerství v oblasti mláde�e

znalostní aliance, aliance odvìtvových dovedností

budování kapacit v oblasti vysoko�kolského vzdìlávání

budování kapacit v oblasti mláde�e
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Klíèová akce 3 (KA3) � Podpora reformy 
politiky

- strukturovaný dialog: schùzky mladých 
lidí a èinitelù s rozhodovacími 
pravomocemi v oblasti mláde�e

setkávání mladých lidí s politickými èiniteli za úèelem jednání o problematice mláde�e

56

Program Jean Monnet

- katedry programu Jean Monnet

 - moduly programu Jean Monnet

 - centra excelence programu Jean 

Monnet

- podpora programu Jean Monnet pro 

instituce a sdru�ení
- sítì programu Jean Monnet
- projekty programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdru�ení, sítì, projekty

partnerství zalo�ená na spolupráci

malá partnerství zalo�ená na spolupráci

neziskové evropské sportovní akce 

Kategorie 1 � Projekty spolupráce men�ího rozsahu
zahrnují vedoucího projektu a nejménì dva dal�í partnery se sídlem nejménì ve tøech rùzných zemích úèastnících se programu Kreativní Evropa � 
dílèího programu Kultura.

Kategorie 2 � Projekty spolupráce vìt�ího rozsahu
zahrnují vedoucího projektu a nejménì pìt dal�ích partnerù se sídlem v nejménì �esti rùzných zemích úèastnících se programu Kreativní Evropa � 
dílèího programu Kultura.

59 Evropská komise LIFE Podprogram pro �ivotní prostøedí

60 Evropská komise LIFE Podprogram pro oblast klimatu

Program pro zamìstnanost a sociální inovace (EaSI) je finanèní nástroj na úrovni EU, jeho� cílem je prosazovat vysokou úroveò kvalitní a udr�itelné 
zamìstnanosti, zaruèovat odpovídající a dùstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vylouèení a proti chudobì a zlep�ovat pracovní podmínky.

Osa PROGRESS programu EaSI pomáhá EU a jejím èlenským státùm zkvalitòovat uvedené politiky v rámci tøí tematických èástí:
zamìstnanost (vìnuje se pøedev�ím boji proti nezamìstnanosti mladých lidí); sociální ochrana, sociální zaèlenìní a sní�ení a prevence chudoby; 
pracovní podmínky.

OP Výzkum, vývoj a vzd!lávání, pro 

období 2014 - 2020 (OP VVV)

Operaèní program Výzkum, vývoj a vzdìlávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy, v jeho� 

rámci je mo�né v programovém období 2014 - 2020 èerpat finanèní prostøedky z evropských strukturálních a investièních fondù (ESIF). Cílem OP VVV je 

pøispìt k posunu Èeské republiky (ÈR) smìrem k ekonomice zalo�ené na vzdìlané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledkù 

výzkumu a jejich vyu�ití pro zvý�ení konkurenceschopnosti ÈR.                                                                                                                           

Výzva è. 02_16_025  Pøedaplikaèní výzkum 

63 Výzva è. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - 

64 Výzva Teaming II   

65 Výzva è. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

66 Výzva è. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníkù 

67 Výzva è. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdìlávání I

68 Výzva è. 02_16_038 Pregraduální vzdìlávání 

69 Výzva è. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj �kol II 

58

61

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

53

54

57

Evropská komise EaSI
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Prioritní osa 1

E
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S
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Klíèová akce 1 (KA1) � Vzdìlávací 
mobilita jednotlivcù
 - mobilita jednotlivcù v oblasti 
vzdìlávání, odborné pøípravy a mláde�e
 - sdílené magisterské studium Erasmus 
Mundus

 - rozsáhlé akce Evropské dobrovolné 
slu�by

Klíèová akce 2 (KA2) � Spolupráce na 
inovacích a výmìnì osvìdèených 
postupù
- strategická partnerství v oblasti 
vzdìlávání, odborné pøípravy a mláde�e
 - znalostní aliance
 - aliance odvìtvových dovedností
 - budování kapacit v oblasti 
vysoko�kolského vzdìlávání
 - budování kapacit v oblasti mláde�e

Sport

- partnerství pro spolupráci v oblasti 
sportu

- neziskové evropské sportovní akce
  

M�MT

Evropská komise Kreativní Evropa Kultura



70
8E � Èesko-bavorská spolupráce ve 

VaV. Bilaterální spolupráce ve výzkumu, 
vývoji a inovacích.

Program pro akademické pracovníky od úrovnì Ph.D. vý�e. Pøedmìt výzkumu není pevnì stanoven; hrazeny jsou náklady na ubytování a dopravu, organizace 

workshopù a semináøù. Max. vý�e podpory je 20.000,- EUR na 1 projekt/1 rok, na konferenci max. 280.000,- CZK na 1 akci (pronájem sálu a techniky, catering; NELZE 

MZDY A ODMÌNY úèastníkù)

71
MOBILITY - Argentina, Francie,  

Nìmecko, Polsko, Rakousko, Øecko, 
Slovensko, Slovinsko 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníkù a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou 

mezi vládou ÈR a partnerských zemí. Dvouleté projekty.

72 AKTION Èeská republika - Rakousko
Stipendijní (individuální) a projektová (institucionální) podpora. Podporují se oblasti VaV i ostatní oblasti spolupráce. Stipendijní �ádosti se podávají 2x roènì, 

projektové 3x.

77 MMR

Program meziregionální spolupráce 
ESPON 2020 - Evropská  monitorovací 

sí� pro územní rozvoj

Program zahrnuje v�echny èlenské státy EU a 4 partnerské státy EU (Island, Lichten�tejnsko, Norsko a �výcarsko). Jediným pøíjemcem je Evropské 
sdru�ení pro územní rozvoj, které vyhla�uje na jednotlivé projekty výbìrová øízení. Do prpojektù se mohou zapojit veøejné, veøejnoprávní i soukromé 
subjekty. Program se zamìøuje na výzkumnou èinnost v oblasti územního a regionálního rozvoje, na transfer znalostí a podpru vyu�ívání vìdeckých 
výstupù v praxi, na pravidelné sledování a zlep�ování nástrojù pro územní analýzy a mapy.  Mezi témata programu patøí zejména: demografie, 
ekeonomický potenciál, �ivotní prostøedí, energie, doprava, chudoba, mìsta, venkov.

Program bude podporovat regionální a místní projekty pøipravované ve spolupráci èeských a bavorských partnerù s pozitivním dopadem na spoleèné 
území. Dotaèní území: na èeské stranì kraje Plzeòský, Karlovarský, Jihoèeský, na nìmecké stranì vybrané okresy Bavorska. V programu jsou 4 prioritní 
investièní osy.

PO 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací: spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí v oblasti 
VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrù a sítí MSP

PO 2: Zachování a ochrana �ivotního prostøedí a úèinné vyu�ívání zdrojù:  rozvoj a propagace pøírodního a kulturního dìdictví, ochrana a obnova 
biodiverzity, pùdy a podpora ekosystémových slu�eb

PO 3: Investice do dovedností a vzdìlávání: podpora vzdìlávání, spolupráce mezi vzdìlávacími institucemi a institucemi na trhu práce

PO 4: Posilování institucionální kapacity orgánù veøejné správy a zúèastnìných subjektù a úèinné veøejné správy: dispozièní fond (malé projekty 
people-to-people) a podpora pøeshranièní spolupráce obèanù a institucí 
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M�MT

MPSV

Cílem Operaèního programu Zamìstnanost (OP Z) je zlep�ení lidského kapitálu obyvatel a veøejné správy v ÈR, tedy základních prvkù 

konkurenceschopnosti. ÈR musí tìmto oblastem vìnovat znaènou pozornost, pokud chce v souèasném komplexním svìtì obstát.OP Z je zamìøený také na 

podporu rovných pøíle�itostí �en a mu�ù, adaptability zamìstnancù a zamìstnavatelù, dal�ího vzdìlávání, sociálního zaèleòování a boje s chudobou, 

zdravotních slu�eb, modernizaci veøejné správy a slu�eb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zamìstnanosti, sociálního 

zaèleòování a veøejné správy. 

Prioritní osa 1: Podpora zamìstnanosti a adaptability pracovní síly - zamìøena na realizaci opatøení na podporu sní�ení rozdílù v postavení �en a mu�ù na 

trhu práce a na slaïování soukromého a pracovního �ivota, na rozvoj dal�ího vzdìlávání, zvy�ování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníkù a 

konkurenceschopnosti podnikù

Prioritní osa 2: Sociální zaèleòování a boj s chudobou - zamìøena na zvý�ení uplatnitelnosti osob ohro�ených sociálním vylouèením nebo sociálnì 

vylouèených na trh práce, rozvoj sociálních, zdravotních slu�eb, slu�eb pro rodiny a dìti a dal�ích slu�eb, na øe�ení problémù v oblasti lokální zamìstnanosti 

a sociálního zaèleòování

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce - zamìøena jak na inovace s vysokou inovaèní intenzitou, zalo�ené na poptávce ze strany veøejné 

správy a úzké spolupráci s veøejnou správou, tak na inovace dílèí, spí�e na místní úrovni èi na úrovni neziskových èi soukromých organizací              

Prioritní osa 4: Efektivní veøejná správa - zamìøena na øe�ení pøíèin nízké transparentnosti a efektivity veøejné správy, vysoké administrativní a regulatorní 

zátì�e a nedostateèné odbornosti pracovníkù veøejné správy

MMR

Program nadnárodní spolupráce 
INTERREG CENTRAL EUROPE pro 

období 2014 - 2020

Program zahrnuje Rakousko, Èeskou republika, Nìmecko (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Pøední 
Pomoøansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maïarsko, Itálii (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní 
provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko, Slovenskou republiku, Slovinsko a Chorvatsko. Do projektù se mohou 
zapojit subjekty z veøejného i soukromého sektoru. V programu jsou 4 prioritní osy:

PO 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvý�it konkurenceschopnost Støední Evropy: zlep�it udr�itelné vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení 
regionální inovaèní kapacity ve støední Evropì, zlep�it znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpoøit hospodáøské a sociální inovace ve 
støedoevropských regionech

PO 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Støední Evropì: vytváøet a realizovat øe�ení zamìøená na zvý�ení energetické úèinnosti a 
vyu�ívání energie z obnovitelných zdrojù ve veøejné infrastruktuøe, zlep�it územnì zalo�ené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky 
pøispívající ke zmíròování zmìny klimatu, zvý�it kapacity pro plánovaní mobility ve funkèních mìstských oblastech s cílem sní�it emise CO2

PO 3: Spolupráce v oblasti pøírodních a kulturních zdrojù pro udr�itelný rùst ve Støední Evropì: rozvíjet kapacity pro integrované øízení ochrany �P, s 
cílem zajistit ochranu a udr�itelné vyu�ívání pøírodního dìdictví a zdrojù, rozvíjet kapacity pro udr�itelné vyu�ívání kult. dìdictví a zdrojù, zlep�it øízení �P 
funkèních mìstských oblastí s cílem vytvoøit z nich místa, kde se bude lépe �ít

PO 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lep�í spojení ve Støední Evropì: zlep�it plánování a koordinaci systémù regionální osobní dopravy s 
cílem zajistit lep�í napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítì, zlep�it koordinaci mezi subjekty pùsobícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvý�it 
vyu�ití ekologických multimodálních dopravních øe�ení  
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Program zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Èeskou republiku, Nìmecko (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), 
Maïarsko, Moldavsko, Èernou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu. Do projektù se mohou zapojit subjekty z veøejného i 
soukromého sektoru. Témata øe�ena v rámci jednotlivých priorit zahrnují vìt�inu tradièních témat øe�ených nadnárodní spoluprací jako jsou inovace, 
doprava nebo �ivotní prostøedí. V programu jsou 4 prioritní osy:

PO 1: Inovativní a sociálnì odpovìdný Dunajský region: orientace na zlep�ování rámcových podmínek a vyvá�eného pøístupu ke znalostem, podpora 
zvy�ování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace

PO 2: Environmentálnì a kulturnì zodpovìdný Dunajský region: udr�itelné vyu�ívání pøírodního a kulturního dìdictví a zdrojù, obnovování a hospodaøení 
s ekologickými koridory, rozvoj nadnárodního vodního managementu a prevence povodòových rizik, zlep�ení pøipravenosti k øízení rizik katastrof

PO 3: Lépe propojený Dunajský region: rozvoj bezpeèných dopravních systémù �etrných k �P a vyvá�ená dostupnost mìstských a venkovských oblastí, 
zlep�ování energetické bezpeènosti a energetické úèinnosti

PO 4: Dobøe øízený Dunajský region: orientace na zvy�ování institucionální kapacity k øe�ení zásadních spoleèenských výzev, øízení podunajské 
makrostrategie (EUSDR) 

MMR

Program meziregionální spolupráce 
INTERREG EUROPE pro období 2014-

2020

Program pokrývá celé území EU a dále �výcarsko a Norsko. Program je urèen k podpoøe vzájemného uèení mezi veøejnými orgány s cílem zlep�it 
fungování politik a programù regionálního rozvoje. Umo�òuje veøejným orgánùm napøíè EU výmìnu praxí a nápadù týkající se zpùsobu fungování 
veøejných politik a takto najít øe�ení pro zlep�ení jejich rozvojových strategií. Do projektù se mohou zapojit veøejné orgány, veøejnoprávní instituce a 
soukromé neziskové subjekty. V programu jsou 4 prioritní osy.

PO 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace: posílení vzkumné a inovaèní infrastruktury a kapacity, podpora inovativních øetìzcù "inteligentní 
specializacace" a inovaèních pøíle�itostí

PO 2: Konkurenceschopnost malých a støedních podnikù: podpora malých a støedních podnikù ve v�ech fázích jejich �ivotního cyklu, aby se rozvíjely, 
rostly a byly aktivní na poli inovací

PO 3: Nízkouhlíkové hospodáøství: posun k nízkouhlíkovému hospodáøství, podpora lokální udr�itelné výroby energie, podpora sni�ování energetické 
nároènosti ve firmách, podpora udr�itelné dopravy

PO 4: �ivotní prostøedí a efektivní vyu�ívání zdrojù: zachování, ochrana a rozvoj pøírodního a kulturního dìdictví, efektivní vyu�ívání zdrojù, ekologický 
rùst a inovace, øízení dopadù na �ivotní prostøedí

Program nadnárodní spolupráce 
INTERREG DANUBE pro období 2014-

2020

OP Zamìstnanost 2014 � 2020 (OP Z)

Bavorské ministerstvo (85%) 
+ ÈR (5%) + zbytek zdroje ZÈU 

(10%)

INTERREG V-A: Program pøeshranièní 
spolupráce Èeská Republika � 
Bavorsko pro období 2014-2020

MMR



Program bude podporovat regionální a místní projekty pøipravované ve spolupráci èeských a saských partnerù s pozitivním dopadem na spoleèné území. 
Dotaèní území: na èeské stranì kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, na nìmecké stranì vybrané okresy Saska. V programu je 5 prioritních 
investièních os.

PO 1: Podpora pøizpùsobení se zmìnì klimatu, pøedcházení rizikùm a øízení rizik

PO 2: Zachování a ochrana �ivotního prostøedí a úèinné vyu�ívání zdrojù:  rozvoj a propagace pøírodního a kulturního dìdictví, ochrana a obnova 
biodiverzity, pùdy a podpora ekosystémových slu�eb

PO 3: Investice do do vzdìlávání, odborné pøípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celo�ivotního uèení: podpora vzdìlávání, 
spolupráce mezi vzdìlávacími institucemi a institucemi na trhu práce

PO 4: Posilování institucionální kapacity orgánù veøejné správy a zúèastnìných subjektù a úèinné veøejné správy: fond malých projektù (malé 
projekty people-to-people) a podpora pøeshranièní spolupráce obèanù a institucí 

PO 5: Technická pomoc

80
OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 -2020

OP PIK  pøedstavuje strategický a implementaèní rámec pro podporu podnikání z Evropských strukturálních a investièních fondù (dále ESIF) politiky 
soudr�nosti Evropské unie v daném sedmiletém období. Dùraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovaèními firmami a vyu�ívání nových foem 
podpory.

81
Aplikace - Prioritní osa 1. Rozvoj 
výzkumu a vývoje pro inovace - SC 1.1: 
Zvý�it inovaèní výkonnost podnikù

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potøebných pro vývoj nových produktù, materiálù, technologií a slu�eb prostøednictvím realizace 
projektù prùmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

82

Inovace - Projekt na ochranu práv 
prùmyslového vlastnictví - Prioritní osa 
1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace - 
 SC 1.1: Zvý�it inovaèní výkonnost 
podnikù

Cílem programu je posílení inovaèní výkonnosti domácích firem a zvý�ení jejich konkurenceschopnosti, prostøednictvím zvý�ení vyu�ívání unikátních 
know-how z vìt�í èi men�í èásti vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, roz�íøení know-how firem pro vlastní inovace, zvý�ení 
efektivnosti interních procesù v oblasti øízení inovací a úèinnìj�í ochrany du�evního vlastnictví, zvlá�tì na zahranièních trzích, tak aby do�lo k nárùstu 
poètu firem pøedev�ím místního pùvodu v pozici technologických lídrù, k tvorbì a zavádìní nových konkurenceschopných produktù na globální trh. 
Podporovány budou zejména inovace vy��ích øádù a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

83

Inovaèní vouchery - Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací - 
Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace - SC 1.2: Zvý�it intenzitu a 
úèinnost spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích

Cílem programu podpory Inovaèní vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatkù a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 
podnikatelské subjekty vyu�ít pro zahájení èi zintenzivnìní vlastních inovaèních aktivit. Nárùst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a �íøení 
znalostí bude mít pøímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

84
Potenciál - Prioritní osa 1. Rozvoj 
výzkumu a vývoje pro inovace, SC 1.1: 
Zvý�it inovaèní výkonnost podnikù

Cílem programu je podpora zavádìní a zvy�ování kapacit spoleèností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovaèních aktivit a zároveò i zvý�ení 
poètu spoleèností, které provádìjí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce spoleèností s výzkumnými a 
vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlep�ení podmínek pro zapojení spoleèností do 
národních i evropských programù výzkumu a vývoje, a trvalé zvy�ování konkurenceschopnosti èeské ekonomiky. Výsledky projektu by mìly mít 
pøedpoklad pro tr�ní uplatnìní.

85

Partnerství znalostního transferu - 

1.Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace - 
SC 1.2: Zvý�it intenzitu a úèinnost 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích

Program je zamìøen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpoøit a urychlit inovaèní procesy

v podnicích a sblí�ení výzkumných témat provádìných ve veøejném sektoru s potøebami podnikù. Obecným cílem programu je nárùst interakcí mezi

podniky a organizacemi pro výzkum a �íøení znalostí a vìt�í otevøení vysokých �kol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

86

Slu�by infrastruktury - Posílení 
výzkumu, technologického rozvoje a 
inovací, Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu 
a vývoje pro inovace, SC 1.2: Zvý�it  
intenzitu  a  úèinnost  spolupráce  ve  
výzkumu, 
vývoji a inovacích

Cílem programu podpory Slu�by infrastruktury je zkvalitòovat slu�by podpùrné inovaèní infrastruktury, která povede ke zvý�ení intenzity spoleèných
výzkumných, vývojových a inovaèních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veøejným a podnikovým sektorem se zamìøením zejména na

realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobkù a slu�eb. Tyto aktivity povedou ke zlep�ení mezisektorové spolupráce a podmínek pro

rozvoj inovaèních firem a konkurenèní výhody jako zásadního prvku ovlivòujícího efektivitu celého inovaèního systému v ÈR.

87

 ICT a sdílené slu�by - 4. Rozvoj 

vysokorychlostních pøístupových sítí k 
internetu a informaèních a 
komunikaèních technologií - SC 4.2:  
Zvý�it vyu�ití potenciálu ICT sektoru pro 
konkurenceschopnost ekonomiky

Cílem programu je zvý�ení nabídky nových informaèních systémù, ICT øe�ení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojù umo�òujících rovnì� efektivní 
vyu�ití informaèních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových øe�ení a slu�eb a nových softwarových produktù a slu�eb, moderních 
digitálních slu�eb, a to vèetnì související implementace. Dále pak rovnì� lep�í uplatnìní produktù èeských IT podnikù na globálním trhu. V neposlední 
øadì rozvoj znalostí a dovedností IT odborníkù.Rùst konkurenceschopnosti zalo�ený na vyvíjení a vyu�ívání vysoce inovativních ICT.

88 Zlínský kraj Inovaèní vouchery Zlínského kraje  

Inovaèní voucher je finanèní nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektù s vìdeckovýzkumnými institucemi � vybranými vysokými �kolami. 
Spoluprací se rozumí nákup specifických slu�eb dodávaných konkrétní vysokou �kolou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvy�ovat inovaèní 
potenciál tohoto podnikatele. Podporována je prvotní spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovi�tìm (ústav, katedra èi obdobná forma) 
dané vysoké �koly na definovaném typu slu�by realizované tímto pracovi�tìm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu. �ádat o Inovaèní 
voucher Zlínského kraje mù�e podnikatelský subjekt, který smìøuje k vytvoøení nového èi inovovaného produktu, který mu pomù�e posílit 
konkurenceschopnost na stávajících trzích èi získat nové trhy. Zároveò musí splòovat dal�í definované podmínky. Inovaèní voucher je financován z 
prostøedkù EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (Regionální operaèní program Støední Morava) a prostøedkù Zlínského kraje. Jedná se o 
veøejnou podporu podnikatelskému subjektu poskytovanou v re�imu de minimis.

89 Hlavní mìsto Praha Inovaèní vouchery v Praze  

Dotaci v hodnotì vyu�ijí firmy na nákup znalostí od jedné z brnìnských výzkumných institucí. Tato znalost musí být pro firmu nová, ne bì�nì dostupná a 
mìla by posílit její konkurenceschopnost. Napøíklad:
� Vývoj produktu, procesu nebo slu�by
� Testování a mìøení, studie proveditelnosti
� Pøístup k výzkumnému zaøízení
� Navrhování prototypù, design produktu
� Analýza vhodnosti pou�ití materiálu
� Technologický audit
� Optimalizace operaèních procesù firmy

90 Jihomoravský kraj
Regionální inovaèní strategie 
Jihomoravského kraje (RIS 3)

Výzva na regionální úrovni nebude opakována, MPO spustilo novou výzvu na národní úrovni - Inovaèní vouchery OP PIK

91 Karlovarský kraj
Rozvoj konkurenceschopnosti 

Karlovarského kraje, dotaèní titul 1 
�Inovaèní vouchery�

Inovaèní vouchery jsou jednorázovou dotací poskytnutou podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je zalo�ena na transferu znalostí. 
Poskytovateli znalostí se pak rozumí vysoké �koly, vìdeckovýzkumné instituce a ústavy Akademie vìd ÈR se sídlem na území Èeské republiky, které se 
�adatelem uzavøou Smlouvu o dílo resp. Smlouvu o poskytnutí znalostí. �adatelem o dotaci se mù�e stát obchodní spoleènost (malý nebo støední 
podnik, a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., evropská spoleènost, evropské hospodáøské zájmové sdru�ení) nebo dru�stvo se sídlem èi provozovnou v Karlovarském 
kraji splòující definici dle naøízení 364/2004/ES. �adatel, v jeho� prospìch bude o poskytnutí finanèní podpory rozhodnuto, se poté stává pøíjemcem. 

92 Liberecký kraj Inovaèní vouchery  
Cílem je zvý�ení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostøednictvím vyu�ití inovaèního potenciálu firem a souèasnì zefektivnìní komercionalizace 
výzkumu vysokých �kol a poskytovatelù znalostí splòujících definici výzkumné organizace dle zák. è. 130/2002 Sb., v aktuálním znìní 

93 Moravskoslezský kraj
Podpora podnikání v Moravskoslezském 
kraji 

Cílem Programu je:
a) Podpora projektù, jejich� pøedmìtem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými �kolami, pøípadnì výzkumnými organizacemi na stranì jedné, a 
malými a støedními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na stranì druhé, prostøednictvím poskytování 
neinvestièních dotací tzv. inovaèních voucherù
b) Podpora projektù, jejich� pøedmìtem jsou výzkumné a vývojové èinnosti malých a støedních podnikù se sídlem nebo provozovnou na území 
Moravskoslezského kraje prostøednictvím poskytování neinvestièních dotací na spolufinancování osobních nákladù n novì vytvoøená pracovní místa 
výzkumných pracovníkù v rámci VaV èinnosti podniku

94 Olomoucký kraj Inovaèní vouchery v Olomouckém kraji 
Inovaèním voucherem je finanèní nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektù s výzkumnými organizacemi. Spoluprací se rozumí 
nákup slu�eb dodávaných výzkumnou organizací podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvy�ovat inovaèní potenciál tohoto podnikatelského 
subjektu. 

95 Jihoèeský kraj Jihoèeské podnikatelské vouchery

 

Cílem Jihoèeských podnikatelských voucherù je pøedev�ím iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, nauèit obì strany, jak tuto 

spolupráci realizovat, podpoøit je v budování vzájemné dùvìry a nechat je vyzkou�et si, �e vzájemná spolupráce mù�e být pøínosná pro obì strany. 

Garantem celého schématu je Jihoèeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodnìnou slu�bu a administrátorem je: Jihoèeský vìdeckotechnický park, 

a.s. - vlastnìn ze 100 % Jihoèeským krajem. 

MPO

MPO

MPO

Saská rozvojová banka (85%) 
+ ÈR (5%) + zbytek zdroje ZÈU 

(10%)
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INTERREG V-A: Program pøeshranièní 
spolupráce Èeská Republika � Sasko 

pro období 2014-2020



96 Královéhradecký kraj Inovaèní vouchery  

Malé a støední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého èi Libereckého kraje si mohou vybrat jednoho ze 13 poskytovatelù 
znalostí definovaných v zadávací dokumentaci. Podniky musí utratit celou èástku voucheru pouze za slu�by vykonané poskytovatelem znalostí na 
základì smlouvy. 
Pøedmìtem veøejné soutì�e je tedy výbìr návrhù projektù aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací podporovaných z veøejných 
prostøedkù Královéhradeckého kraje za úèelem zvý�ení vzájemné spolupráce aplikaèní sféry a vysokých �kol, výzkumných organizací / institucí v 
Královéhradeckém a Libereckém kraji.

97 Støedoèeská kraj Støedoèeské inovaèní vouchery
Støedoèeské inovaèní vouchery jsou finanèním nástrojem podporujícím spolupráci podnikù ze Støedoèeského kraje s vysokými �kolami èi výzkumnými 
organizacemi z ÈR, a to prostøednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je zalo�ena na 
transferu znalostí.

98 Plzeòský kraj Podnikatelské vouchery Plzeòského kraje  
Dotace (ve formì voucheru) je urèena pro malé a støední podnikatele z Plzeòského kraje, kterým budou poskytnuty slu�by od výzkumné organizace, 
která má sídlo èi pracovi�tì na území Plzeòského kraje. 
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PROGRAM: Dohoda o partnerství 

POSKYTOVATEL:  Magistrát města Plzně 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: v druhé polovině ledna bude vyhlášena interní výzva 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 15.2.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:    

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: neurčeno 

poznámka: 
Interní soutěž 

Smlouva o partnerství uzavřena v prosinci 2013 na dobu neurčitou 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

podpora SR na soutěž: cca 2 mil. Kč/rok 

 

POPIS PROGRAMU: 
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PROGRAM: Podpora rozvoje ZČU v roce 2017 

POSKYTOVATEL:  Krajský úřad PK 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 15.1.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 31.1.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:    

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: neurčeno 

poznámka: 
Podpora opakovaných akcí ZČU, nebude vyhlašováno. 

Smlouva o partnerství uzavřena v prosinci 2012 na dobu neurčitou. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

podpora SR na soutěž: max. 2,8 mil. na r. 2017 

 

POPIS PROGRAMU: 
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PROGRAM: Nadační příspěvky 

POSKYTOVATEL:  Nadace T. Bati 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:   http://batova-vila.cz/nadace-poskytuje/nadacni-prispevky-z-prostredku-ntb/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
Formulář na www stránkách  

Nadace v současné době není schopna podporovat individuální 
studentská stipendia 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Správní rada Nadace T. Bati se usnesla v tom smyslu, že bude rozhodovat o podpoře předložených projektů na 
základě jejich souladu s cíli Nadace a veřejnou prospěšností. 
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PROGRAM: Podpora regionů 

POSKYTOVATEL:  Nadace ČEZ 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: předkládá se průběžně elektronicky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:   http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: 400 tis. / projekt 

poznámka: Nutno vyčerpat do 12 měsíců od podání žádosti 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. 
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PROGRAM: INTER-EXCELENCE 

POSKYTOVATEL:  MŠMT - mezinárodní 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: druhá polovina 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 15.10.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rvvi-projednala-zamer-programu-inter-

excellence  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  neurčeno max.: neurčeno 

poznámka: 

V listopadu a prosinci 2015 byl záměr programu INTER-EXCELLENCE 

konzultován s oponentskými poradními orgány příslušných doposud 
běžících programů. Tento záměr byl dne 18. 12. 2015 schválen Radou pro 
výzkum, vývoj a inovace na 311 zasedání. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

    

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program INTER-EXCELLENCE má za cíl nahradit od roku 2016 stávající programy účelové a institucionální podpory 
mezinárodní spolupráce: INGO II, COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST a KONTAKT II, které jsou 

administrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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PROGRAM: EUROSTARS 2 

POSKYTOVATEL:  MŠMT - mezinárodní 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-eurostars-2-7d  

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 2.3.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-a-eurostars?highlightWords=Eurostars  

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-evropska-spoluprace-v-aplikovanem-a-

prumyslovem-vyzkumu  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno 
max.: Podpora podle Rámce společenství 
z národních  zdrojů 

poznámka: 
Žádost mezinárodní organizaci ke schválení - 1. krok. Pak financováno z 
národních zdrojů. Nutná spoluúčast dle Rámce. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové 
špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití.  
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PROGRAM: COST   

POSKYTOVATEL:  MŠMT - mezinárodní 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Přistoupení do běžící akce anebo nová akce 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  http://www.cost.eu/participate/open_call  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno 
max.: Podpora podle Rámce společenství 
z národních zdrojů 

poznámka: 
Žádost mezinárodní organizaci ke schválení - 1. krok.  

Pak financováno z národních zdrojů.  
Nutná spoluúčast dle Rámce. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Podpora účasti českých institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v evropské mnohostranné spolupráci v oblasti 
VaV se zaměřením na základní výzkum. 
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PROGRAM: 
MOBILITY  
Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko 

POSKYTOVATEL:  MŠMT - mezinárodní 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-

vavai/aktivita-mobility  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno 
max.: Jsou stanoveny limity / rok pro jednotlivé  
           země 

poznámka: 
Dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci. 
Projekty dvouleté.  
Hradí se pouze cesty a pobytové náklady. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a 
pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou ČR a partnerských zemí. 
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PROGRAM: TRIO 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.10.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 30.11.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  http://www.mpo.cz/dokument166432.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno 
max.: Podpora podle Rámce společenství z 
národních zdrojů 

poznámka: 
Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které 
řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. 
Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj 
potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a 
nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. 
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PROGRAM: NAKI II 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo kultury 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.3.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 10.5.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  http://www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj/default.htm  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka:  - 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: zatím není známo 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Meziresortní aplikovaný VaV národní a kulturní identity na léta 2016 – 2022. 
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PROGRAM: Jednostupňová veřejná soutěž 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo zdravotnictví 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.5.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 1.7.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda-a-vyzkum_977_3.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

nová forma předkládání návrhů 
(elektronicky) - obdoba jako 

GAČR; předpokládá se obdobná 
úspěšnost, tj. 25-30% 

nová forma předkládání návrhů (elektronicky) - obdoba jako GAČR; 
předpokládá se obdobná úspěšnost, tj. 25-30% 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem 
získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací 
výsledků ve zdravotnictví. 
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PROGRAM: Transformační spolupráce - TRANS 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo zahraničních věcí 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.8.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 1.10.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/index.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 

Vyhlašuje se dle zákona č. 218/2000 Sb.  
Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o 
dotace, není omezena.  
10% spoluúčast. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 25 mil. Kč 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským 
právům. 
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PROGRAM: 
Dotační řízení v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních 
vztahů 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo zahraničních věcí 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.6.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 1.9.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/index.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 

Dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská 
pracoviště -Vyhlašuje se dle zákona č. 218/2000 Sb.  
Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů 
schváleného projektu. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je pořádání konferencí a seminářů k prezentaci prioritních témat české zahraniční politiky na pozadí aktuálních 
událostí a trendů, podpora účasti fyzických či právnických osob na konferencích či seminářích v zahraničí za účelem 
prezentace postojů  ČR v prioritních oblastech české zahraniční politiky. 
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PROGRAM: 
Výběrové řízení na projekty v oblasti zajištění veřejné 
informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo zahraničních věcí 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.6.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 1.9.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/index.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: Vyhlašuje se dle zákona č. 218/2000 Sb. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je informování a komunikace se širokou veřejností o problematice NATO a bezpečnostních otázkách, pořádání 
konferencí a seminářů k problematice NATO a bezpečnostní politice ČR, vypracování studií a prezentací, zajišťování 
odborných přednášek a veřejných akcí. 
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PROGRAM: Standardní granty-EAP 

POSKYTOVATEL:  International Visegrad Fund 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://visegradfund.org/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  min. 6 001 € max.: není určeno 

poznámka: 

Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 80% celkových 
nákladů na projekt.   
Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 12 měsíců (i když 

projekty budou trvat déle) 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Musí být zapojeny nejméně tři země Visegrádské skupiny. 
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PROGRAM: Malé granty 

POSKYTOVATEL:  International Visegrad Fund 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://visegradfund.org/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: max. 6 000 € 

poznámka: 
krátkodobé projekty (až 6 měsíců), podpora maximálně 80 % celkových 
nákladů na projekt 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

S výjimkou přeshraničních projektů, subjekty z nejméně tří Visegrádské skupiny (V4), zemí (Česká republika, 
Maďarsko, Polsko a Slovensko). 
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PROGRAM: Strategické granty 

POSKYTOVATEL:  International Visegrad Fund 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 15.4.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://visegradfund.org/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
Trvání 12 až 36 měsíců, podpora maximálně 70 % celkových nákladů na 
projekt 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Musí být zapojeny nejméně tři země Visegrádské skupiny.  
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PROGRAM: Visegrad University Studies Grants-EAP 

POSKYTOVATEL:  International Visegrad Fund 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 1.12.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://visegradfund.org/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  10 000 € max.: 40 000 € 

poznámka: Trvání 12 až 36 měsíců 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: Roční rozpočet 80 tis. € 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program, zaměřený na země Východního partnerství (VP) rozšiřuje stávající VUSG program a nabízí grant na projekty 
rozvojové univerzitní kurzy studijních programů, které budou zahájeny na vysokých školách a univerzitách 
akreditovaných v zemích Východního partnerství. 
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PROGRAM: Program Visegrad 4 Eastern Partnership 

POSKYTOVATEL:  International Visegrad Fund 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžně v roce 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Průběžně v roce 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://visegradfund.org/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: Trvání 18 měsíců, podpora maximálně 90 % celkových nákladů na projekt 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program k posílení spolupráce mezi zeměmi visegrádského regionu a zeměmi Východního partnerství (VP) -Armenia, 

Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. 
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PROGRAM: Finanční podpora z Česko-německého fondu budoucnosti 

POSKYTOVATEL:  Česko-německý fond budoucnosti 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 

Termíny uzávěrky pro projekty plánované: 

- v 1. čtvrtletí nebo později do 30. září předchozího roku 

- v 2. čtvrtletí nebo později do 31. prosince předchozího roku 

- v 3. čtvrtletí nebo později do 31. března 

- v 4. čtvrtletí nebo později do 30. června 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.fondbudoucnosti.cz/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
Podporované oblasti: Mládež a školy, Dialogy a vědecké projekty, 
Publikace, Kultura, Stipendia.  

Příspěvek maximálně 50% celkových nákladů na projekt 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. 
 

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které 
svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. 
Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 48 milionů eur na zhruba 8 500 projektů. 
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PROGRAM: Grant Husovy nadace - obory, jako je historie, filosofie, sociologie 

POSKYTOVATEL:  Vzdělávací nadace Jana Husa 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.6.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 9.9.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.vnjh.cz/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 

Otevřený grantový program pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, 
které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné 
obory.  

Projekty jsou vyhlašovány pro akademický rok, tedy přesahují z roku 2014 

do r. 2015. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Grant je určen pro badatele a vysokoškolské učitele působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních 
a příbuzných oborech. 
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PROGRAM: Stipendium Husovy nadace 

POSKYTOVATEL:  Vzdělávací nadace Jana Husa 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.6.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 9.9.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.vnjh.cz/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: 60 tis. Kč 

poznámka: Stipendium činí 60 tis. Kč 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), 
působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 
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PROGRAM: Horizon 2020 H2020: Část I - vynikající věda 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-

science  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 

Evropská rada pro výzkum;  
Akce Marie Sklodowska-Curie;  

Budoucí a vznikající technologie;  

Výzkumné infrastruktury 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

V rámci této části Horizontu 2020 je podporován excelentní základní výzkum a jsou vytvářeny podmínky pro jeho 
realizaci. V centru pozornosti jsou excelentní projekty hraničního výzkumu (tzv. blue sky research), vývoj nových 
průlomových technologií, mobilita výzkumných pracovníků a podpora špičkové výzkumné infrastruktury. 
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PROGRAM: Malé granty 

POSKYTOVATEL:  Velvyslanectví USA v Praze 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  31.12.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/granty-velvyslanectvi-usa/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  1 000 USD max.: 10 000 USD 

poznámka: 

Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a 
vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v 
oblasti vzájemné spolupráce. Pro organizace působících v oblasti kultury, 
neziskového sektoru a vzdělávání. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové 
organizací, které propagují americkou kulturu či prohlubují porozumění mezi ČR a USA. 
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PROGRAM: Horizon 2020 H2020: Část II - vedoucí postavení průmyslu 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikat

ele/index.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
Základní a průmyslové technologie;  
Inovace v malých a středních podnicích;  
Přístup k rizikovému financování 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, a to zejména prostřednictvím průlomových 
technologií a podpory financování výzkumu v průmyslu a malých a středních podnicích. Podporována bude 
konkurenceschopnost především v oblastech, ve kterých se Evropa pohybuje a chce se udržet na úrovni světové 
špičky. 
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PROGRAM: Horizon 2020 H2020: Část III - společenské výzvy 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-

challenges  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných projektů je zveřejňováno 
na stránkách PC ZČU 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Tato část programu Horizont 2020 je rozdělena na sedm priorit identifikovaných EU jako oblasti, v nichž je potřeba 
strategicky investovat do výzkumu a inovací ve prospěch evropských občanů. 
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PROGRAM: Horizon 2020 H2020: Část IV - Šíření excelence a rozšiřování účasti 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-

excellence-and-widening-participation  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
 vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných projektů je zveřejňováno 
na stránkách PC ZČU 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je plně využívat potenciálu evropské základny talentů a zajistit, aby přínosy inovační ekonomiky byly 
maximalizovány a rovnoměrně rozděleny po celé EU v souladu se zásadou excelence. 
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PROGRAM: Horizon 2020 H2020: Část V - Věda se společností a pro společnost 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-

society  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných projektů je zveřejňováno 
na stránkách PC ZČU 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je vybudovat efektivní spolupráci mezi vědou a společností, získat pro vědu nové talenty a zvýšit společenské 
povědomí o vynikajících vědeckých výsledcích. Snahou je rozvíjet dialog a aktivní spolupráci mezi vědou a 
společností. 
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PROGRAM: Horizon 2020 H2020: Část VI - Nejaderné přímé akce JRC 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: https://ec.europa.eu/jrc/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
vyhledání partnerů do konsorcií připravovaných projektů je zveřejňováno 
na stránkách PC ZČU 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Společné výzkumné středisko přispívá k obecnému cíli a prioritám uvedeným v programu Horizont 2020 
poskytováním vědecké a technické podpory politikám EU, případně ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami podílejícími se na výzkumu na vnitrostátní a regionální úrovni. 
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PROGRAM: Evropský inovační a technologický institut 

POSKYTOVATEL:    

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy a uzávěrky 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  www.h2020.cz  

ADMINISTRÁTOR PC: Marie Kotěšovcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 

http://eit.europa.eu/       

http://www.climate-kic.org/       

http://www.eitictlabs.eu/       

http://www.kic-innoenergy.com/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
Tzv. „inovační továrny“ (Knowledge and Innovation Communities, KICs), 
jež dosud vznikly, představují operativní nástroj EIT. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

EIT byl založen v roce 2008 a sídlí v maďarské Budapešti. Vznik tohoto institutu od počátku odrážel snahu EU vytvořit 
organizaci, jež by mohla konkurovat nejvýznamnějším hráčům na globálním vědecko-výzkumném, vzdělávacím a 
inovačním poli, jako je např. Massachusettský technologický institut v USA (MIT). 
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PROGRAM: program  ZETA – 1. veřejná soutěž   

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 28.3.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: květen 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html  

 
 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

- - - - 

 
 

 

partneři/spolupříjemci - 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.: není určeno 

poznámka: - 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 
 

POPIS PROGRAMU: 

 

Podpora mladých výzkumných pracovníků do 35 let v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji  
(spolupráce s průmyslem podporujícího studenty a začínající výzkumníky do 35 let) 
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PROGRAM: program  GAMA – PP1 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: zatím se nepředpokládá 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: - 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html   

 
 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.:  4 mil. 

poznámka: ZČU může podat pouze 1 projekt, pouze pro VO !!! 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 25 mil. Kč 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) 
z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. V PP1 mohou být příjemci 
či další účastníci projektu pouze výzkumné organizace (dále jen „VO“), splňující podmínky uvedené v kap. 9.1.5. 
programu. Těmto VO bude poskytnuta podpora formou dotace a vývojem, ze které budou samy VO poskytovat 
podporu na konkrétní „dílčí“ projekty VaV. Podporované aktivity spadají pod kategorie „aplikovaný výzkum“, 
„experimentální vývoj“, „inovace“ dle zákona, Rámce a Nařízení Komise. 
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PROGRAM: program  GAMA – PP2 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: zatím se nepředpokládá 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: - 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html   

 
 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   bude stanoveno ve vyhlášení max.:  bude stanoveno ve vyhlášení 

poznámka: míra podpory pro VO max. 90%, míra podpory na projekt 55% 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 79 mil. Kč 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) 
z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. V PP2 mohou být příjemci 
pouze podniky. VO se mohou účastnit pouze jako další účastníci projektu, a to buď v režimu podpory 
nehospodářských činností VO, anebo ve stejném režimu jako podniky. Předmětem podpory bude v tomto případě 
dokončení vývoje u výsledku předchozího aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje vzniklého s podporou 
veřejných zdrojů ve VO a jeho příprava na zavedení do praxe. Příjemcem tedy může být pouze podnik, který bude 
následně výsledek využívat, resp. prodávat.  
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PROGRAM: program  DELTA 4. VS – spolupráce s německými partnery 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 28.2.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: duben 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html  

 
 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO (určené zahraniční firmy) 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.:  25 mil. Kč / 1 projekt 

poznámka: 
míra podpory pro VO max. 100%, míra podpory na projekt max. 74%; 
účastník ze země partnerské organizace+podnik a VO z ČR; sam. VO NE 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 1. VS max. 10 mil. Kč 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a exper. vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a VO 
podporovaných poskytovatelem a podniků a VO podporovaných zahraniční technologickou a inovační agenturou či 
jinými obdobnými agenturami, se kterými má/bude mít poskytovatel v době vyhlášení veřejné soutěže navázanou 
spolupráci (dále jen "partnerské agentury), nebo s prokázanými vlastními či jinými zdroji financování. 
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PROGRAM: program  DELTA 5. VS – spolupráce s japonskými partnery 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 2. pololetí 2017 (červenec-srpen) 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: září – říjen 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html  

 
 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO (určené zahraniční firmy) 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.:  25 mil. Kč / 1 projekt 

poznámka: 
míra podpory pro VO max. 100%, míra podpory na projekt max. 74%; 

účastník ze země partnerské organizace+podnik a VO z ČR; sam. VO NE 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 1. VS max. 10 mil. Kč 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a exper.vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a VO 
podporovaných poskytovatelem a podniků a VO podporovaných zahraniční technologickou a inovační agenturou či 
jinými obdobnými agenturami, se kterými má/bude mít poskytovatel v době vyhlášení veřejné soutěže navázanou 
spolupráci (dále jen "partnerské agentury), nebo s prokázanými vlastními či jinými zdroji financování. 
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PROGRAM: program  BETA 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: průběžně 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 

průběžně - nyní jsou vyhlašovány výzkumné potřeby pro následující 
orgány státní správy: 
 

    Český báňský úřad; 
    Český úřad zeměměřický a katastrální; 
    Ministerstvo dopravy; 

    Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
    Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
    Ministerstvo pro místní rozvoj; 
    Ministerstvo vnitra; 

    Ministerstvo zahraničních věcí; 
    Ministerstvo životního prostředí; 
    Státní úřad pro jadernou bezpečnost; 
    další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje. 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   rozdílná u jednotlivých vyhlášení max.:  rozdílná u jednotlivých vyhlášení 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Výzkumnými 
potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou 
v oblasti výzkumu. 
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PROGRAM: program  BETA 2 – NOVĚ od 2. poloviny r. 2016 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 
průběžně cca od pol. r. 2016 (v r. 2016 budou vyhlašovány jak VZ 
programu Beta tak Beta 2) 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 

průběžně - nyní jsou vyhlašovány výzkumné potřeby pro následující 
orgány státní správy: 
 

    Český báňský úřad; 
    Český úřad zeměměřický a katastrální; 
    Ministerstvo dopravy; 

    Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
    Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

    Ministerstvo pro místní rozvoj; 
    Ministerstvo vnitra; 

    Ministerstvo zahraničních věcí; 
    Ministerstvo životního prostředí; 
    Státní úřad pro jadernou bezpečnost; 
    další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje. 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:   www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  rozdílná u jednotlivých vyhlášení max.:  rozdílná u jednotlivých vyhlášení 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program veřejných zakázek (VZ) ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy, který 
bude volně navazovat na program BETA. Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které 
chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu. 
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PROGRAM: program  EPSILON – 3. veřejná soutěž 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 4.4.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  červen 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:   www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   - max.:  - 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí 
podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro 
rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Řešené projekty budou zaměřeny na 
"aplikovaný výzkum" a "experimentální vývoj" dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 
Rámce a Nařízení, a jsou zaměřeny zejména na prioritní oblasti:  
a) Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,  
b) Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,  
c) Prostředí pro kvalitní život. 
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PROGRAM: 
program Center kompetence - již nebudou vyhlašovány, konec 
řešení r. 2019 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: již nebude vyhlášeno, trvání programu 2012 - 2019 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:   http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.:  na  1 projekt AV 10 mil. EUR a EV 7,5 mil. EUR 

poznámka: 
konsorcium = min. 3 podniky a 1 VO 

max. míra podpory 70%, VO až 100% podpory 

trvání programu 2012- 2019 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 260 mil. Kč 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s 
vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti 
České republiky. Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto 
stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, 
konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a 
aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru. 
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PROGRAM: 

program Národní centra kompetence (náhrada programu Centra 
kompetence) - zatím se nepřipravuje, vyhlášení se předpokládá 
v roce 2019 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: vyhlášení se předpokládá v roce 2019 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:   zatím neexistují 

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.:   

poznámka: 
Náhrada za program Center kompetence 

Zatím v přípravě  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Náhrada programu Centra kompetence (do r.  2019). 
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PROGRAM: program OMEGA – ukončení řešení projektů v r. 2017 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: již nebude vyhlášen, bude nahrazen programem ETA 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  již nebude vyhlášeno, bude nahrazen programem ETA 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-omega.html  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.: na 1 projekt 3 mil. Kč 

poznámka: 
uchazeči: VO, podniky (PO), FO-podnikající 
délka řešení max. 24 měsíců 

během 2. pol. 2014 nebo 1. pol. 2015 projedná vláda rozšíření programu 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: 70 až 103 mil. Kč 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program OMEGA je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž 
výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. 
Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR 
na léta 2009 – 2015 a také s prioritami definovanými v Prioritní oblasti 4 Sociální a kulturní výzvy, která tvoří jednu z 
6 prioritních oblastí uvedených v aktuálně platných Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. 
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PROGRAM: Program ÉTA – 1. veřejná soutěž (nahrazuje program OMEGA) 

POSKYTOVATEL:  Technologická agentura České republiky 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 30.5.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Červenec 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: --  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:    max.:  

poznámka: bude zveřejněno při vyhlášení 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění 
výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a 
vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.  
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PROGRAM: program STANDARD 

POSKYTOVATEL:  Grantová agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 15.2.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 30.3.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.gacr.cz/zadavaci-dokumentace/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci ANO   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
délka projektu max. 3 roky 

1 návrh projektu řešitel / spoluřešitel 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Grantovým projektem v rámci Standardních projektů se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč 
stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České 
republiky: 

a) technické vědy;  
b) vědy o neživé přírodě;  
c) lékařské a biologické vědy;  
d) společenské a humanitní vědy;  
e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy.  
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PROGRAM: Juniorské projekty 

POSKYTOVATEL:  Grantová agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 15.2.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 30.3.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.gacr.cz/zadavaci-dokumentace/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci -- 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:    max.:  

poznámka: 

délka projektu max. 3 roky, navrhovatel pouze 1 návrh projektu v rámci 
všech vyhlášených soutěží GA ČR, max. 35 let věku, max. 8 let od ukončení 
Ph.D. studia, ke dni ukončení soutěžní lhůty absolvování 6 měsíční 
nepřetržité postdoktorské vědecké  stáže mimo ČR, odb. spolupracovníci 
také věk max. 35 let 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Skupina grantových projektů Juniorské projekty je zaměřena na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků 
působících v oblasti základního výzkumu, kteří dosáhnou v roce podání věku nejvýše 35 let a současně splňují 
podmínku, že v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od ukončení jejich doktorského studia. 
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PROGRAM: 
Mezinárodní grantové projekty GA ČR  

(s Německem, Taiwanem, Koreou) 

POSKYTOVATEL:  Grantová agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 15.2.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 30.3.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.gacr.cz/zadavaci-dokumentace/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.: není určeno 

poznámka: délka projektu max. 3 roky 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Skupina grantových projektů Mezinárodní projekty se od roku 2006 zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu 
a mohou se do ní zapojit všechny kategorie příjemců dle článku 2.1 odst. (4) a (7) zadávací dokumentace. 
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PROGRAM: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 

POSKYTOVATEL:  Grantová agentura České republiky  

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Veřejná soutěž nebude pro rok 2018 nebude vyhlášena 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/rakousko/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO NE NE ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není vyhlášeno max.: není vyhlášeno 

poznámka: Návrhy projektů budou podávány k rakouské agentuře - viz LA projekty 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Návrhy projektů základního výzkumu spolu s rakouskými kolegy a umožňuje tak vznik zcela nové skupiny grantových 
projektů, která funguje na principu Lead Agency. V případě těchto projektů – nazvaných LA granty – probíhá 
hodnocení pouze u jedné ze spolupracujících agentur a podle pravidel hodnotícího procesu agentury, která je 
„agenturou řídící“ (Lead Agency). Grantová agentura ČR se s rakouskou partnerskou organizací dohodla, že v prvních 
dvou až třech letech bude v roli Lead Agency rakouská agentura. První veřejná soutěž založená na tomto principu 

byla vyhlášena v roce 2014. 
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PROGRAM: VISK - Veřejné informační služby knihoven (VISK 2 - 9 ) 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo kultury 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: říjen 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 9.12.2016 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
pouze pro provozovatele knihoven evidovaných podle zákona č. 257/2001 
Sb. 

osobní náklady max. 110,-Kč  / 1 hod. vč. SaZ pojištění 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Nekomerční projekty z oblasti knihoven: VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT, VISK 3 - Informační 
centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - 

Informační zdroje, Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, Linie B - Zpřístupnění 
informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu 

knihoven, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR. 
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PROGRAM: Knihovna 21. století 

POSKYTOVATEL:  Ministerstvo kultury 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: říjen 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 10.12.2016 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE částečně ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není vyhlášeno max.: vyšší než 5 tis. Kč 

poznámka: 
max. 50% rozpočtovaných nákladů 

max. 3 projekty, NE investice 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických 
služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost). 
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PROGRAM: 2. kolo 2016 

POSKYTOVATEL:  CESNET 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: prosinec 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: polovina února 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://fondrozvoje.cesnet.cz/aktuality.aspx  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   není určeno max.: není určeno 

poznámka: spoluúčast ve výši 1/3 celk. finan. objemu, doba řešení 1 rok 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. 
výběrová řízení na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se 
schválenou koncepcí sdružení a to v těchto tematických okruzích: Oblast I. Název: Podpora výzkumné a vývojové 
činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.  
A. Pilotní aplikace a služby 

Cílem je zvýšení stupně využití kapacity jednotlivých složek e-infrastruktury (síťová infrastruktura, výpočetní grid, 
výpočetní cloud, datová úložiště, infrastruktura pro spolupráci). Očekávají se projekty zaměřené na aktivity v oblasti 
výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání vyžadující přenos, zpracování a ukládání velkých objemů dat.  
B. Přístup do e-infrastruktury 

Projekty v této oblasti by měly být zaměřeny na návrhy a demonstrace řešení přístupu uživatelů k prvkům e-

infrastruktury. Očekávají se projekty zaměřené i (výčet není limitující, přijat může být i projekt, který přímo nezapadá 
do uvedených oblastí) mj. na:  
- integrace datových úložišť CESNET do zálohovacích procesů instituce  
- propojení úložných systémů instituce s datovými úložišti CESNET 

- řešení legislativních aspektů ukládání/sdílení/citlivých dat ve virtualizovaném prostředí 
- vzorovou instalaci bezdrátové sítě (ideálně eduroam) v budově s velkou koncentrací uživatelů 

Důležitým výsledkem budou zpracované případové studie a doporučení užitečná pro celou akademickou komunitu.  

C. Multimedia ve vysokém rozlišení 
Cílem je demonstrovat využití dělených displejů při zobrazování a sdílení obrazu s vysokým rozlišením ve výzkumu, 
vývoji, výuce a další kreativní činnosti. Sdružení CESNET poskytne jako podporu vybranému týmu na období 6 měsíců 
vlastní mobilní dělený display s rozlišením 7860x2160 pixelu, který je řízen systémem SAGE.  
D. Bezpečnost 

Cílem je motivovat členy sdružení ke spolupráci při ochraně infrastruktury a dat. Očekávají se projekty zaměřené mj. 

na:  

- vývoj aplikací pro sběr a sdílení informací o detekovaných událostech  
- problematiku získávání a zpracování informací o incidentech v prostoru privátních adres. 
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PROGRAM: 1. kolo 2017 

POSKYTOVATEL:  CESNET 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: duben 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: červen-červenec 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Jana Spěváčková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://fondrozvoje.cesnet.cz/aktuality.aspx  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určeno 

poznámka: 
spoluúčast ve výši 1 / 3 celk. finan. objemu 

doba řešení 1 rok 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

POPIS PROGRAMU: 

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. 
výběrová řízení na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se 
schválenou koncepcí sdružení a to v těchto tematických okruzích: Oblast I. Název: Podpora výzkumné a vývojové 
činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.  
A. Pilotní aplikace a služby 

Cílem je zvýšení stupně využití kapacity jednotlivých složek e-infrastruktury (síťová infrastruktura, výpočetní grid, 
výpočetní cloud, datová úložiště, infrastruktura pro spolupráci). Očekávají se projekty zaměřené na aktivity v oblasti 
výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání vyžadující přenos, zpracování a ukládání velkých objemů dat.  
B. Přístup do e-infrastruktury 

Projekty v této oblasti by měly být zaměřeny na návrhy a demonstrace řešení přístupu uživatelů k prvkům e-

infrastruktury. Očekávají se projekty zaměřené i (výčet není limitující, přijat může být i projekt, který přímo nezapadá 
do uvedených oblastí) mj. na:  
- integrace datových úložišť CESNET do zálohovacích procesů instituce  
- propojení úložných systémů instituce s datovými úložišti CESNET 

- řešení legislativních aspektů ukládání/sdílení/citlivých dat ve virtualizovaném prostředí 
- vzorovou instalaci bezdrátové sítě (ideálně eduroam) v budově s velkou koncentrací uživatelů 

Důležitým výsledkem budou zpracované případové studie a doporučení užitečná pro celou akademickou komunitu.  

C. Multimedia ve vysokém rozlišení 
Cílem je demonstrovat využití dělených displejů při zobrazování a sdílení obrazu s vysokým rozlišením ve výzkumu, 
vývoji, výuce a další kreativní činnosti. Sdružení CESNET poskytne jako podporu vybranému týmu na období 6 měsíců 
vlastní mobilní dělený display s rozlišením 7860x2160 pixelu, který je řízen systémem SAGE.  
D. Bezpečnost 

Cílem je motivovat členy sdružení ke spolupráci při ochraně infrastruktury a dat. Očekávají se projekty zaměřené mj. 
na:  

- vývoj aplikací pro sběr a sdílení informací o detekovaných událostech  
- problematiku získávání a zpracování informací o incidentech v prostoru privátních adres. 
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PROGRAM: 
Vnitřní soutěž  
součást Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy 

POSKYTOVATEL:  MŠMT 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 30. 11.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 31.12. 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Silvia Simeonová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.zcu.cz/pracoviste/pc/vnitrni_soutez/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: 150 tis. Kč 

poznámka: Interní soutěž, celkem k rozdělení 4,1 mil. Kč (částka zatím předběžná) 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Vnitřní soutěž je určena pro rozdělení a užití příslušné části příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Západočeské univerzitě v Plzni na daný rok na řešení jejího 
institucionálního plánu. Cílem je hospodárné, účelné a efektivní využití uvedené části příspěvku. 
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PROGRAM: Grantová podpora aktivit studentů 

POSKYTOVATEL:  ZČU 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: průběžně během roku   

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 10. 12.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Silvia Simeonová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.gras.zcu.cz  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: není určena  

poznámka: Interní soutěž, celkem k rozdělení 1 mil. Kč (zatím předběžné) 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Financuje širokou škálu studentských aktivit od vzdělávacích, sportovních, kulturních až po společenské akce. 
O podporu GRAS je možno žádat i s projekty, jejichž cílem je zkvalitnění studentského života na ZČU a podpora 
dobrého jména univerzity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 12. 2016 

53 

 

PROGRAM: 

ERASMUS+ 

Klíčová akce 1 (KA1) 
Vzdělávací mobilita jednotlivců  

POSKYTOVATEL:  DZS - Dům zahraniční spolupráce 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 20.10.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 02.02.2017 

 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 02.02.2017 

 mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 26.04.2017 

 mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 04.10.2017 

 sdílené magisterské studium Erasmus Mundus 16.02.2017 

 rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby 15.04.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: KA 1-3: 2114,5  mil. EUR 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

- mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 

- sdílené magisterské studium Erasmus Mundus 

- rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby   
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PROGRAM: 

ERASMUS+ 

Klíčová akce 2 (KA2) 

Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů 

POSKYTOVATEL:  DZS – Dům zahraniční spolupráce 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 20.10.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Strategické projekty EDS 26. 04.2017 

 
strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže 

29. 03.2017 

 strategická partnerství v oblasti mládeže 

02.02. 2017 

26. 04.2017 

04.10. 2017 

 znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností 28.02.2017 

 budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 09.02.2017 

 budování kapacit v oblasti mládeže 08.03.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: KA 1-3: 2114,5 mil. EUR 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

- strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 

- znalostní aliance 

- aliance odvětvových dovedností 
- budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
- budování kapacit v oblasti mládeže 
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PROGRAM: 

ERASMUS+ 

Klíčová akce 3 (KA3) 

Podpora reformy politiky   

POSKYTOVATEL:  DZS - Dům zahraniční spolupráce 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 20.10.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 
setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem 
jednání o problematice mládeže 

02.02.2017 

26.04.2017 

04.10.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: KA 1-3: 2114,5 mil. EUR 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

- strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže   
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PROGRAM: Program Jean Monnet 

POSKYTOVATEL:  DZS - Dům zahraniční spolupráce 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 20.10.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 23.2. 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci 
katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdružení, sítě, 
projekty 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: 10,8 mil. EUR 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

- katedry programu Jean Monnet 

- moduly programu Jean Monnet 

- centra excelence programu Jean Monnet 

- podpora programu Jean Monnet pro instituce a sdružení 
- sítě programu Jean Monnet 

- projekty programu Jean Monnet 
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PROGRAM: Sport 

POSKYTOVATEL:  DZS - Dům zahraniční spolupráce 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 20.10.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Partnerství založená na spolupráci 06.04.2017 

 Malá partnerství založená na spolupráci 06.04.2017 

 Neziskové evropské sportovní akce 06.04.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU:  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  není určeno max.: 31,8 mil. EUR 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

- partnerství pro spolupráci v oblasti sportu 

- neziskové evropské sportovní akce 
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PROGRAM: Kreativní Evropa Kultura 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: červenec 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 1. středa v říjnu 2017 (rozhodnutí v březnu 2018) 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.programculture.cz/cs/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

 NE NE NE  ANO  

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

Kategorie 1: Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu - jsou 

předmětem žádosti o nejvýše 200 000 EUR, což představuje nejvýše 60 % způsobilého rozpočtu. 
 

Kategorie 2: Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zapojené do programu - jsou předmětem 
žádosti o nejvýše 2 miliony EUR, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu. 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Hlavním cílem podpory nadnárodních projektů kulturní spolupráce je podpora schopnosti evropských kulturních a 
kreativních odvětví působit nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl 
a nadnárodní mobility kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců. Maximální délka projektu činí u obou 
kategorií 48 měsíců. 
 

Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu 

zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se 
programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. 
 

Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu 

zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se 
programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. 
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PROGRAM: 
LIFE 

Podprogram pro životní prostředí 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: květen 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: září 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life    

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

 NE NE NE  ANO  

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.: --  max.: -- 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu 
pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři prioritní oblasti 
(pilíře).  
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PROGRAM: 
LIFE 

Podprogram pro oblast klimatu 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: květen 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: září 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life    

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

 NE NE NE  ANO  

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.: --  max.: -- 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu 
pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři prioritní oblasti 
(pilíře).  
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PROGRAM: EaSI 

POSKYTOVATEL:  Evropská komise 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: květen 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: září 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Petr Šimon 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life    

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

 NE NE NE  ANO  

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.: --  max.: -- 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat 
vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat 

proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky. 
 

Osa PROGRESS programu EaSI pomáhá EU a jejím členským státům zkvalitňovat uvedené politiky v rámci tří 
tematických částí: 
zaměstnanost (věnuje se především boji proti nezaměstnanosti mladých lidí); sociální ochrana, sociální začlenění a 
snížení a prevence chudoby; pracovní podmínky. 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 1 

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: leden 2017 / únor 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: květen 2017 / červen 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého 
výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro 
přípravu budoucích výzkumníků 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



16. 12. 2016 

63 

 

 

PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 1 

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: leden 2017 / únor 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: červen 2017 / červenec 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého 

výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro 

přípravu budoucích výzkumníků 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 1 

Výzva Teaming II    

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: srpen 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: březen 2018 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého 
výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro 

přípravu budoucích výzkumníků 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 2 

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: říjen 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: únor 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a 
otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj 
lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních 
podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 2 

Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: březen 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: září 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a 
otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj 
lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních 
podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 3 

Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: říjen 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: březen 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena 
na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a 
odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 3 

Výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: říjen 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: květen 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena 
na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a 
odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 
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PROGRAM: 

OP VVV –Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2014-2020 

Prioritní osa 3 

Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: květen 2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: červenec 2017 

ADMINISTRÁTOR PC:  Miluše Brunátová / Lucie Čulíková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.: dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční 
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky 
(ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 
 

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena 
na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve 
vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a 
odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 
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PROGRAM: 
8E – Česko-bavorská spolupráce ve VaV. Bilaterální spolupráce ve 
výzkumu, vývoji a inovacích. 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Aktuálně není vyhlášen 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Navrátilová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/spolecna-vyzva-k-podavani-navrhu-

spolecnych-cesko-bavorskych  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   
max.:   20.000 EUR na 1 projekt, 280.000 CZK na 1 

konferenci 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Program pro akademické pracovníky od úrovně Ph.D. výše. Předmět výzkumu není pevně stanoven; 
hrazeny jsou náklady na ubytování a dopravu, organizace workshopů a seminářů. Max. výše podpory je 
20.000,- EUR na 1 projekt/1 rok, na konferenci max. 280.000,- CZK na 1 akci (pronájem sálu a techniky, 
catering; NELZE MZDY A ODMĚNY účastníků) 
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PROGRAM: 
MOBILITY - Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, 
Řecko, Slovensko, Slovinsko 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Aktuálně není vyhlášen 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:  

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Navrátilová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/nemecko-1  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO ANO ANO 

 
 

partneři/spolupříjemci   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   max.:    

poznámka: 
Dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci. 
Projekty dvouleté. Hradí se pouze cesty a pobytové náklady. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných 
pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou ČR a partnerských zemí. Dvouleté 
projekty. 
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PROGRAM: AKTION Česká republika - Rakousko 

POSKYTOVATEL:  MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 
Průběžný program - termíny na http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-

republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/  

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: průběžně 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Navrátilová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

ANO ANO ANO ANO 

 
  

 

partneři/spolupříjemci  940/1.040 EUR/1 měsíc + jízdenka. 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   max.:  940/1.040 EUR/1 měsíc + jízdenka 

poznámka: 
Hradí se pouze cesty a pobytové náklady. Limity: pobytové náklady 
max. 940/1.040 EUR/1 měsíc + jízdenka. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Stipendijní (individuální) a projektová (institucionální) podpora. Podporují se oblasti VaV i ostatní oblasti 
spolupráce. Stipendijní žádosti se podávají 2x ročně, projektové 3x. 
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PROGRAM: OP Zaměstnanost 2014 – 2020 (OP Z)  

POSKYTOVATEL:  MPŠV 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: průběžné výzvy www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz  

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: dle zveřejněné výzvy 

ADMINISTRÁTOR PC: Miluše Brunátová / Lucie Čulíková   

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO NE 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  dané výzvou max.:  dané výzvou 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy 
v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, 
pokud chce v současném komplexním světě obstát.OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí 
žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a 
boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní 
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.  

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly - zaměřena na realizaci opatření na 
podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního 
života, na rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 
konkurenceschopnosti podniků 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou - zaměřena na zvýšení uplatnitelnosti osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trh práce, rozvoj sociálních, zdravotních 
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb, na řešení problémů v oblasti lokální zaměstnanosti a 
sociálního začleňování 

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce - zaměřena jak na inovace s vysokou inovační 
intenzitou, založené na poptávce ze strany veřejné správy a úzké spolupráci s veřejnou správou, tak na 
inovace dílčí, spíše na místní úrovni či na úrovni neziskových či soukromých organizací               

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa - zaměřena na řešení příčin nízké transparentnosti a efektivity 
veřejné správy, vysoké administrativní a regulatorní zátěže a nedostatečné odbornosti pracovníků veřejné 
správy 
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PROGRAM: INTERREG CENTRAL EUROPE pro období 2014 – 2020 

POSKYTOVATEL:  MMR 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 

Průběžný program:  
1. výzva vyhlášena v únoru 2015; 2. výzva vyhlášena v dubnu 2016; 
3. výzva zatím nevyhlášena (předpokládané vyhlášení  2. pol. roku 2017) 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: dle zveřejněné výzvy 

ADMINISTRÁTOR PC: Miluše Brunátová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 

http://www.interreg-central.eu/ 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/OP-nadnarodni-spoluprace  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO ANO ANO 

 

partneři/spolupříjemci min. 3 financující partneři ze tří států 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

Doporučený finanční rámec 1 až 5 mil. EUR pro projekt, podpora menších nebo větších projektů výjimečně 

poznámka: 
Projekty mají být pro projektové partnery z ČR nadále spolufinancovány 
z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. Trvání projektů max. 48 měsíců. 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program zahrnuje Rakousko, ČR, Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, 
Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko, Itálii (Emilia-

Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, 
autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko. Do 
projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. V programu jsou 4 prioritní osy: 
PO 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Stř. Evropy: zlepšit udržitelné 
vazby mezi aktéry systému inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve stř. Evropě, zlepšit znalosti 
a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských 
regionech 

PO 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Stř. Evropě: vytvářet a realizovat řešení zaměřená 
na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře, 
zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energet. plánování a politiky přispívající ke zmírňování 
změny klimatu, zvýšit kapacity pro plánovaní mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit 
emise CO2 

PO 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Stř. Evropě: rozvíjet 
kapacity pro integrované řízení ochrany ŽP, s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního 
dědictví a zdrojů, rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kult. dědictví a zdrojů, zlepšit řízení ŽP 
funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít 

PO 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě: zlepšit plánování a 

koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské 
dopravní sítě, zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití 
ekologických multimodálních dopravních řešení 
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PROGRAM: INTERREG DANUBE pro období 2014-2020 

POSKYTOVATEL:  MMR 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 

Průběžný program:  
1. výzva vyhlášena v září 2015 

2. výzva zatím nevyhlášena (předpokládané vyhlášení začátek roku 2017) 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: dle zveřejněné výzvy 

ADMINISTRÁTOR PC: Miluše Brunátová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 

http://www.interreg-danube.eu/ 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO ANO ANO 

 
 

partneři/spolupříjemci  zapojení min. 3 financujících partnerů ze tří států 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. zatím nikde neuvedeno Max. zatím nikde neuvedeno 

poznámka: 
Projekty spolufinancovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů. 
Trvání projektů max. 30 měsíců. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo 
(Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, 

Slovinsko a Ukrajinu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Témata 
řešena v rámci jednotlivých priorit zahrnují většinu tradičních témat řešených nadnárodní spoluprací jako 
jsou inovace, doprava nebo životní prostředí. V programu jsou 4 prioritní osy: 

PO 1: Inovativní a sociálně odpovědný Dunajský region: orientace na zlepšování rámcových podmínek a 
vyváženého přístupu ke znalostem, podpora zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace 

PO 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region: udržitelné využívání přírodního a 
kulturního dědictví a zdrojů, obnovování a hospodaření s ekologickými koridory, rozvoj nadnárodního 
vodního managementu a prevence povodňových rizik, zlepšení připravenosti k řízení rizik katastrof 

PO 3: Lépe propojený Dunajský region: rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená 
dostupnost městských a venkovských oblastí, zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti 

PO 4: Dobře řízený Dunajský region: orientace na zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních 
společenských výzev, řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)  
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PROGRAM: INTERREG EUROPE pro období 2014-2020 

POSKYTOVATEL:  MMR 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 

Průběžný program:  
1. výzva otevřena od 22.06. -  31.07.2015 

2. výzva otevřena od 05.04. -  13.05.2016 

3. výzva otevřena od 01.03. -  30.06.2017 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: deadline 3. výzvy je 30.06.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Miluše Brunátová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-

INTERREG-EUROPE  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO ANO ANO 

 
 

partneři/spolupříjemci  projektu se musí účastnit partneři alespoň ze 3 států 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

Doporučený finanční rámec 1 až 2 mil. EUR pro projekt 

poznámka: 
Projekty spolufinancovány z ERDF až do výše 85 % způsobilých 
výdajů pro veřejné / veřejnoprávní příjemce a do výše 75 % pro 
neziskové soukromé příjemce. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko. Program je určen k podpoře vzájemného 
učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje 
veřejným orgánům napříč EU výměnu praxí a nápadů týkající se způsobu fungování veřejných politik a 
takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií. Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, 
veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. V programu jsou 4 prioritní osy. 

PO 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace: posílení vzkumné a inovační infrastruktury a kapacity, 
podpora inovativních řetězců "inteligentní specializacace" a inovačních příležitostí 

PO 2: Konkurenceschopnost malých a středních podniků: podpora malých a středních podniků ve všech 
fázích jejich životního cyklu, aby se rozvíjely, rostly a byly aktivní na poli inovací 

PO 3: Nízkouhlíkové hospodářství: posun k nízkouhlíkovému hospodářství, podpora lokální udržitelné 
výroby energie, podpora snižování energetické náročnosti ve firmách, podpora udržitelné dopravy 

PO 4: Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů: zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního 
dědictví, efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí 
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PROGRAM: 
Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 - Evropská  
monitorovací síť pro územní rozvoj 

POSKYTOVATEL:  MMR 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžný program: aktuální výzvy vyhlášena 24.10.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: Deadline aktuálně vyhlášené výzvy je 05.12.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Miluše Brunátová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 

www.espon.eu 

www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/ESPON-2020 
 

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO ANO ANO 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  projektu se musí účastnit partneři alespoň ze 3 států 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

Zatím nikde neuvedeno. 

poznámka: 
Na projekty bude z ERDF využito 100% uznatelných nákladů 
projektu s přispěním členských a partnerských států EU. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:  

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program zahrnuje všechny členské státy EU a 4 partnerské státy EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a 
Švýcarsko). Jediným příjemcem je Evropské sdružení pro územní rozvoj, které vyhlašuje na jednotlivé 
projekty výběrová řízení. Do projektů se mohou zapojit veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty. 
Program se zaměřuje na výzkumnou činnost v oblasti územního a regionálního rozvoje, na transfer 
znalostí a podporu využívání vědeckých výstupů v praxi, na pravidelné sledování a zlepšování nástrojů pro 
územní analýzy a mapy.  Mezi témata programu patří zejména: demografie, ekonomický potenciál, 
životní prostředí, energie, doprava, chudoba, města, venkov. 
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PROGRAM: 

INTERREG V-A:  

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Bavorsko pro období 
2014-2020 

POSKYTOVATEL:  MMR (Bavorské ministerstvo (85%) + ČR (5%) + zbytek zdroje ZČU (10%)) 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžný program - žádosti jsou obvykle schvalovány 2x ročně 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 
Ještě nejsou známy termíny pro rok 2017 (odhad: 3.výzva 01/2017, 

deadline cca polovina 03/2017) 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Navrátilová  / Miluše Brunátová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/programmes/2014-

2020/czech-republic/2014tc16rfcb009  

http://www.by-cz.eu/  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO ANO ANO 

 

partneři/spolupříjemci   

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. 25 000 EUR Max.  -- 

poznámka: 
Projekty mají být spolufinancovány z ERDF do výše 85 % způsobilých 
výdajů pro veřejné / veřejnoprávní příjemce a do výše 75 % pro neziskové 
soukromé příjemce. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: ANO 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program bude podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských 
partnerů s pozitivním dopadem na společné území. Dotační území: na české straně kraje Plzeňský, 
Karlovarský, Jihočeský, na německé straně vybrané okresy Bavorska. V programu jsou 4 prioritní investiční 
osy. 

PO 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací: spolupráce a investice v základním výzkumu, 
spolupráce MSP a institucí v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP 

PO 2: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů:  rozvoj a propagace přírodního a 
kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb 

PO 3: Investice do dovedností a vzdělávání: podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi 
a institucemi na trhu práce 

PO 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce občanů a 
institucí 
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PROGRAM: 

INTERREG V-A:  

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko pro období 
2014-2020 

POSKYTOVATEL:  MMR 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ:  Průběžný program - žádosti jsou obvykle schvalovány 4x ročně. 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 
V 11/2016 ještě nejsou známy termíny pro rok 2017.  

Žádosti lze podávat průběžně, schvalování 3-4x ročně. 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Navrátilová / Miluše Brunátová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/programmes/2014-

2020/czech-republic/2014tc16rfcb017  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR  

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE ANO ANO 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. 30 000 EUR Max. -- 

poznámka:  

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program bude podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a saských 
partnerů s pozitivním dopadem na společné území. Dotační území: na české straně kraje Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, na německé straně vybrané okresy Saska. V programu je 5 prioritních investičních os. 

PO 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

PO 2: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů:  rozvoj a propagace přírodního a 
kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb 

PO 3: Investice do do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do 
celoživotního učení: podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu 
práce 

PO 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné 
správy: fond malých projektů (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce 
občanů a institucí 

PO 5: Technická pomoc 
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PROGRAM: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 -2020 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Průběžné výzvy 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: prosinec 2020 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. záleží na vyhlášené výzvě Max. záleží na vyhlášené výzvě 

poznámka: 

OP PIK bude čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen 
EFRR) a bude podporovat aktivity formou jak dotací, tak i formou 
finančních nástrojů (především zvýhodněné úvěry a záruky), nebo popř. 
kombinací těchto podpor. Ve vhodných případech bude využita taktéž 
podpora de minimis, tj. max. 200 000 € podpory na jeden propojený 
podnik. Celková alokace OP PIK je 4 905 mil. €. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

OP PIK  představuje strategický a implementační rámec pro podporu podnikání z Evropských 
strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) politiky soudržnosti Evropské unie v daném sedmiletém 
období. Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových foem 
podpory. 
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PROGRAM: 

Aplikace  

PO 1  Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace   
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva III. prosinec 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: duben 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.czechinvest.org/aplikace-ci  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. 1 mil. Kč Max. 100 mil. Kč 

poznámka:  Průmyslový výzkum 50/60/70%, Experimentální vývoj 25/35/45% 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, 
technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního 
vývoje. 
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PROGRAM: 

Inovace  

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví  
PO 1  Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace   
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva III. listopad až prosinec 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: duben 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. 1 mil. Kč Max. 100 mil. Kč   

poznámka: 
max. míra podpory: malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých 
výdajů, střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů, 
velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, 
prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci 
s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti 

interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních 
trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, 
k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. Podporovány budou zejména 
inovace vyšších řádů a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. 
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PROGRAM: 

Inovační vouchery  
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
PO 1  Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva I. květen 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 31.5.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-

vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-i/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 80 tis. Kč 250 tis. Kč 

poznámka: 
max. výše podpory do 75% způsobilých výdajů v rámci podpory "de 
minimis" 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi 

podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění 
vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí 
bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP. 
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PROGRAM: 

Potenciál  
PO 1  Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace   
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva III. 7. nebo 8.11.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: únor 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/potencial/   

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 3 mil. Kč 200 mil Kč 

poznámka: 50% (čl. 26 GBER - Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu) 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových 
a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. 
Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, 
tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení 
společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 12. 2016 

85 

 

 

PROGRAM: 

Partnerství znalostního transferu  
PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva II. 7.11.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 7.2.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-

znalostniho-transferu/   

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. 0,5 mil. Kč Max. 5 mil. Kč 

poznámka: 
max. míra podpory: 70% (100% na specifické činnosti pro 
organizace pro výzkum a šíření znalostí) (de minimis, Rámec pro 
státní podporu VaVaI) 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou 

sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných 
ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a 
organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou 
sférou. 
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PROGRAM: 

Služby infrastruktury  
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

SC 1.2: Zvýšit  intenzitu  a  účinnost  spolupráce  ve  výzkumu, vývoji a 
inovacích 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva III. Listopad 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: únor 2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

projekty zahrnující stavební práce 5 mil. Kč, 
nezahrnující 1 mil Kč 

projekty zahrnující stavební práce 200 mil. Kč, 
nezahrnující 30 mil Kč 

poznámka: 
50 - 70 % dle aktivity a typu subjektu (zakládající nebo nezakládající 
veřejnou podporu) 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Cílem programu podpory Služby infrastruktury je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, 
která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi 

podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci 
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení 
mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního 
prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. 
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PROGRAM: 

ICT a sdílené služby  
PO 4  Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií  
SC 4.2:  Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost 
ekonomiky 

POSKYTOVATEL:  MPO 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: Výzva II. a III. 16.11. 2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 16.2.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Martina Palečková 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/ict-a-sdilene-sluzby/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE NE NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 Min. 1 mil. Kč Max. 200 mil. Kč, poradenské služby max. 5 mil. Kč 

poznámka: 
max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, 
velký podnik 25% ZV 

alokace státního rozpočtu pro soutěž:   

 

 

POPIS PROGRAMU: 

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT 
nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, 
cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to 
včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na 
globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. Růst konkurenceschopnosti 
založený na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT. 
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PROGRAM: Inovační vouchery Zlínského kraje   

POSKYTOVATEL:  Zlínský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: v současné době není otevřen příjem žádostí o inovační voucher 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.objevtesmer.cz   

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:    max.:   

poznámka:   

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

- Inovační voucher = finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými 
institucemi – vybranými vysokými školami. Spoluprací se rozumí nákup specifických služeb dodávaných 
konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto 
podnikatele. 

- Podporována je prvotní spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či 
obdobná forma) dané vysoké školy na definovaném typu služby realizované tímto pracovištěm pro 

konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu. 

- Žádat o Inovační voucher Zlínského kraje může podnikatelský subjekt, který směřuje k vytvoření nového či 
inovovaného produktu, který mu pomůže posílit konkurenceschopnost na stávajících trzích či získat nové 
trhy. Zároveň musí splňovat další definované podmínky. 

- Inovační voucher je financován z prostředků EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (Regionální 
operační program Střední Morava) a prostředků Zlínského kraje. Jedná se o veřejnou podporu 
podnikatelskému subjektu poskytovanou v režimu de minimis. 
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PROGRAM: Inovační vouchery v Praze   

POSKYTOVATEL:  Hlavní město Praha 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.ipprpraha.cz/vouchery  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO/NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: nevyhlášeno 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Dotaci v hodnotě využijí firmy na nákup znalostí od jedné z brněnských výzkumných institucí. Tato znalost 

musí být pro firmu nová, ne běžně dostupná a měla by posílit její konkurenceschopnost. Například: 
· Vývoj produktu, procesu nebo služby 

· Testování a měření, studie proveditelnosti 
· Přístup k výzkumnému zařízení 
· Navrhování prototypů, design produktu 

· Analýza vhodnosti použití materiálu 

· Technologický audit 
· Optimalizace operačních procesů firmy 
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PROGRAM: Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS 3) 

POSKYTOVATEL:  Jihomoravský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 
Výzva na regionální úrovni nebude opakována, MPO spustilo novou výzvu 
na národní úrovni - Inovační vouchery OP PIK 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: https://www.jic.cz/voucher/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:   nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: 
Výzva na regionální úrovni nebude opakována, MPO spustilo novou výzvu 
na národní úrovni - Inovační vouchery OP PIK 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 
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PROGRAM: 
Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotační titul 1 
„Inovační vouchery“ 

POSKYTOVATEL:  Karlovarský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: 1.12.2016 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: 13.1.2017 

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.karp-kv.cz/cz/Stranky/Inovacni_vouchery.aspx  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  10.000,- Kč max.: 170.000,- Kč 

poznámka: 

Z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento dotační titul pro rok 2017 
vyčleněno 2 000 000,- Kč. V případě malých a středních podniků je 
maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých nákladech 
projektů 100%, v případě velkých podniků 50 %. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Inovační vouchery jsou jednorázovou dotací poskytnutou podnikateli na spolupráci s poskytovatelem 
znalostí, která je založena na transferu znalostí. Poskytovateli znalostí se pak rozumí vysoké školy, 
vědeckovýzkumné instituce a ústavy Akademie věd ČR se sídlem na území České republiky, které se 
žadatelem uzavřou Smlouvu o dílo resp. Smlouvu o poskytnutí znalostí. Žadatelem o dotaci se může stát 
obchodní společnost (malý nebo střední podnik, a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., evropská společnost, evropské 
hospodářské zájmové sdružení) nebo družstvo se sídlem či provozovnou v Karlovarském kraji splňující 
definici dle nařízení 364/2004/ES. Žadatel, v jehož prospěch bude o poskytnutí finanční podpory 
rozhodnuto, se poté stává příjemcem.  
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PROGRAM: Inovační vouchery   

POSKYTOVATEL:  Liberecký kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: Financováno z rozpočtu Libereckého kraje 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu 
firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí 
splňujících definici výzkumné organizace dle zák. č. 130/2002 Sb., v aktuálním znění  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 12. 2016 

93 

 

 

PROGRAM: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji   

POSKYTOVATEL:  Moravskoslezský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: 
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-

podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem Programu je: 
 

a) Podpora projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami, 
případně výzkumnými organizacemi na straně jedné, a malými a středními podniky se sídlem 
nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na straně druhé, prostřednictvím 
poskytování neinvestičních dotací tzv. inovačních voucherů 

b) Podpora projektů, jejichž předmětem jsou výzkumné a vývojové činnosti malých a středních 
podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím 
poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů n nově vytvořená 
pracovní místa výzkumných pracovníků v rámci VaV činnosti podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 12. 2016 

94 

 

 

PROGRAM: Inovační vouchery v Olomouckém kraji   

POSKYTOVATEL:  Olomoucký kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ:  aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:    

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.dotacni.info/inovacni-vouchery-v-olomouckem-kraji/  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: 
Jedna ze tří oblastí, do kterých je koncipována dotační podpora Programu 
RIS3 Olomouckého kraje 2015.   

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Inovačním voucherem je finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s 
výzkumnými organizacemi. Spoluprací se rozumí nákup služeb dodávaných výzkumnou organizací 
podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatelského 
subjektu.  
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PROGRAM: Jihočeské podnikatelské vouchery 

POSKYTOVATEL:  Jihočeský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.inovoucher.cz  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka:   

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a 
akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné 
důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.  
 

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a 
administrátorem je: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - vlastněn ze 100 % Jihočeským krajem.  
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PROGRAM: Inovační vouchery   

POSKYTOVATEL:  Královéhradecký kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA: nevyhlášeno 

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=224  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: nevyhlášeno 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého či Libereckého kraje si 
mohou vybrat jednoho ze 13 poskytovatelů znalostí definovaných v zadávací dokumentaci. Podniky musí 
utratit celou částku voucheru pouze za služby vykonané poskytovatelem znalostí na základě smlouvy.  

Předmětem veřejné soutěže je tedy výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje nebo inovací podporovaných z veřejných prostředků Královéhradeckého kraje za účelem zvýšení 
vzájemné spolupráce aplikační sféry a vysokých škol, výzkumných organizací / institucí v 
Královéhradeckém a Libereckém kraji. 
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PROGRAM: Středočeské inovační vouchery 

POSKYTOVATEL:  Středočeský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.s-ic.cz/inovacni-vouchery  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka:   

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze 
Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z ČR, a to prostřednictvím 
poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na 
transferu znalostí. 
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PROGRAM: Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 

POSKYTOVATEL:  Plzeňský kraj 

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ: aktuálně nevyhlášeno 

PŘEDPOKLÁDANÁ UZÁVĚRKA:   

ADMINISTRÁTOR PC: Barbora Šolcová 

WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU: www.bic.cz/vouchery  

 

 

OBLASTI PODPORY: 

základní výzkum aplikovaný výzkum vzdělávání mezinárodní 

NE ANO NE NE 

 
 

 

partneři/spolupříjemci  ANO / NE 

limity pro objem požadovaných finančních prostředků: 

 min.:  nevyhlášeno max.: nevyhlášeno 

poznámka: 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje 
přípravu dotačního titulu pro rok 2017 na podporu spolupráce mezi 
podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi z území. 
Pokud bude návrh schválen, budou moci firmy žádat kraj o dotační 
podporu začátkem roku 2017. 

alokace státního rozpočtu pro soutěž: - 

 

 

POPIS PROGRAMU: 

 

Dotace (ve formě voucheru) je určena pro malé a střední podnikatele z Plzeňského kraje, kterým budou v 
roce 2015 poskytnuty služby od výzkumné organizace, která má sídlo či pracoviště na území Plzeňského 
kraje. Minimální částka dotace je 37.000,- Kč, podpora je poskytována formou dotace na způsobilé výdaje 
(DPH není způsobilým výdajem), je max. 75 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však 100.000,- Kč. Detailnější 
informace viz Pravidla dotačního titulu (DT). 
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28. únor 2017 duben 2017

TA �R
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partnery
2. pololetí 2017 (�ervenec-srpen 2017) zá�í - �íjen 2017
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TA �R
program Center kompetence - již nebudou 

vyhlašovány, konec �ešení r. 2019
již nebude vyhlášeno, trvání programu 2012 - 

2019
--
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PR�B�ŽN�

pr�b�žn� od zá�í 2016 (v r. 2016 budou vyhlašovány jak VZ programu Beta tak Beta 2
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TA �R
program Národní centra kompetence (náhrada 

programu Centra kompetence) - zatím se p�ipravuje, 
vyhlášení se p�edpokládá v r. 2019

vyhlášení se p�edpokládá v r. 2019 --

TA �R program OMEGA - ukon�ení �ešení projekt� v r. 2017
již nebude vyhlášen, bude nahrazen programem 

ETA 
již nebude vyhlášeno, bude nahrazen 

programem ETA

TA �R program ÉTA 1.VS (nahrazuje program OMEGA) 30. kv�tna 2017 �ervenec 2017

GA �R STANDARD 15. února 2017 30. b�ezna 2017

GA �R Juniorské projekty 15. února 2017 30. b�ezna 2017

GA �R
Mezinárodní grantové projekty GA �R (s N�meckem, 

Taiwanem, Koreou)
15. února 2017 30. b�ezna 2017

GA �R
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung (FWF) 

Ministerstvo kultury
VISK - Ve�ejné informa�ní služby knihoven (VISK 2 - 

9 )
�íjen 2016 9. prosince 2016

Ministerstvo kultury Knihovna 21.století �íjen 2016 10. prosinec 2016

CESNET 2. kolo 2016 prosinec 2016 pol. února 2017

CESNET 1. kolo 2017 duben 2017 �erven-�ervenec 2017

�
I�

.

MŠMT
Vnit�ní sout�ž – sou�ást Institucionálního programu 

pro ve�ejné vysoké školy
30. listopad 2016 31. prosinec 2017

()
* Z�U Grantová podpora aktivit student� Pr�b�žn� b�hem celého roku 10. prosinec 2017

DZS-D�m zahrani�ní 
spolupráce

ERASMUS+ ��������	"# 	�# 	"#�O
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Ve�ejná sout�ž nebude pro rok 2018 nebude vyhlášena
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Klí�ová akce 1 (KA1) – Vzd�lávací mobilita 
jednotlivc�
 - mobilita jednotlivc� v oblasti vzd�lávání, odborné 
p�ípravy a mládeže
 - sdílené magisterské studium Erasmus Mundus
 - rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klí�ová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a 
vým�n� osv�d�ených postup�
- strategická partnerství v oblasti vzd�lávání, 
odborné p�ípravy a mládeže
 - znalostní aliance
 - aliance odv�tvových dovedností
 - budování kapacit v oblasti vysokoškolského 
vzd�lávání
 - budování kapacit v oblasti mládeže
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Klí�ová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky
- strukturovaný dialog: sch�zky mladých lidí a �initel�
s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

" 	!����	"#�$

"O 	�����	"#�$

H 	1�'��	"#�$

Program Jean Monnet
- katedry programu Jean Monnet
 - moduly programu Jean Monnet
 - centra excelence programu Jean Monnet
- podpora programu Jean Monnet pro instituce a 
sdružení
- sít� programu Jean Monnet
- projekty programu Jean Monnet

", 	!����	"#�$

O 	�����	"#�$

O 	�����	"#�$

O 	�����	"#�$

Kreativní Evropa Kultura - Kategorie 1

Kreativní Evropa Kultura - Kategorie 2

Podprogram pro životní prost�edí kv�ten 2017 zá�í 2017

Podprogram pro oblast klimatu kv�ten 2017 zá�í 2017
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Evropská komise EaSI
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�ervenec 2017, uzáv�rka: 1. st�eda-�íjen 2017, rozhodnutí: b�ezen 2018 

Pokud mají zp�sobilé organizace zájem zažádat o finan�ní prost�edky, musejí se zú�astnit 
nabídkového �ízení (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en) nebo odpov�d�t 

na výzvu k podávání návrh� (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en).
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Evropská komise

Evropská komise

Sport
- partnerství pro spolupráci v oblasti sportu
- neziskové evropské sportovní akce
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8E – �esko-bavorská spolupráce ve VaV. Bilaterální 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

>2�����	����	������� 

MOBILITY - Argentina, Francie, N�mecko, Polsko, 
Rakousko, �ecko, Slovensko, Slovinsko 

>2�����	����	������� 

AKTION �eská republika - Rakousko
Pr�b�žný program - termíny na 

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-
rakousko/pokyny-pro-projekty/

Pr�b�žný

MMR
Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 - 

Evropská  monitorovací sí	 pro územní rozvoj
Pr�b�žný program: Aktuální výzva vyhlášena 

24.10.2016.
Deadline aktuáln� vyhlášené výzvy je 

5.12.2016.

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 -2020

Pr�b�žné výzvy prosinec 2020

Aplikace - Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace - SC 1.1: Zvýšit inova�ní výkonnost 
podnik�

Výzva III. prosinec 2016 duben 2017

Inovace - Projekt na ochranu práv pr�myslového 
vlastnictví - Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace - SC 1.1: Zvýšit inova�ní výkonnost 
podnik�

Výzva III. listopad až prosinec 2016 duben 2017

Inova�ní vouchery - Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací - Prioritní osa 1. 
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace - SC 1.2: 
Zvýšit intenzitu a ú�innost spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích

Výzva I. kv�ten 2016 31.5.2017

dle zve�ejn�né výzvy
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Pr�b�žný program - žádosti jsou obvykle 
schvalovány 2x ro�n�.

V 11/2016 ješt� nejsou známy termíny pro 
rok 2017. ODHAD: 3.výzva 01/2017 

(deadline ca polovina 03/2017).

Pr�b�žný program: 1. výzva byla otev�ena od 
22.6. - 31.7.2015, 2. výzva byla otev�ena od 5.4. 

- 13.5.2016, 3. výzva bude otev�ena od 1.3. 
2017 - 30.6.2017. 

Deadline 3. výzvy je 30.6.2017.

Pr�b�žný program - žádosti jsou obvykle 
schvalovány 4x ro�n�.

MPSV <�	(�
���������	"#�H	R	"#"#	S<�	(T ��	���1�'����	�����

Pr�b�žný program: 1. výzva vyhlášena v únoru 
2015, 2. výzva vyhlášena v dubnu 2016, 3. 
výzva zatím nevyhlášena. P�edpokládané 

vyhlášení je 2. pol. roku 2017.
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MMR
Program nadnárodní spolupráce INTERREG 
CENTRAL EUROPE pro období 2014 - 2020

Bavorské 
ministerstvo (85%) + 
�R (5%) + zbytek 
zdroje Z�U (10%)

INTERREG V-A: Program p�eshrani�ní spolupráce 
�eská Republika – Bavorsko pro období 2014-2020

�)�#

�
�

=F

V 11/2016 ješt� nejsou známy termíny pro 
rok 2017. Žádosti lze podávat pr�b�žn�, 

schvalování 3-4x ro�n�.

MPO

MPO

MMR
Program nadnárodní spolupráce INTERREG 

DANUBE pro období 2014-2020

Saská rozvojová 
banka (85%) + �R 

(5%) + zbytek zdroje 
Z�U (10%)

INTERREG V-A: Program p�eshrani�ní spolupráce 
�eská Republika – Sasko pro období 2014-2020

Pr�b�žný program: 1. výzva vyhlášena v zá�í 
2015, 2. výzva zatím nevyhlášena. 

P�edpokládané vyhlášení je za�átek roku 2017.

MMR
Program meziregionální spolupráce INTERREG 

EUROPE pro období 2014-2020



Potenciál - Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace, SC 1.1: Zvýšit inova�ní výkonnost 
podnik�

Výzva III. 7. nebo 8.11.2016 únor 2017

Partnerství znalostního transferu - 1.Rozvoj 
výzkumu a vývoje pro inovace - SC 1.2: Zvýšit 
intenzitu a ú�innost spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích

Výzva II. 7.11.2016 7. únor 2017

Služby infrastruktury - Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací, Prioritní osa 1. 
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, SC 1.2: Zvýšit  
 intenzitu  a  ú�innost  spolupráce  ve  výzkumu, 
vývoji a inovacích

Výzva III. Listopad 2016 únor 2017

 ICT a sdílené služby - 4. Rozvoj vysokorychlostních 
p�ístupových sítí k internetu a informa�ních a 
komunika�ních technologií - SC 4.2:  Zvýšit využití 
potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost 
ekonomiky

Výzva II. a III. 16.11. 2016 16. únor 2017

Zlínský kraj Inova�ní vouchery Zlínského kraje  

Hlavní m�sto Praha Inova�ní vouchery v Praze  

Jihomoravský kraj
Regionální inova�ní strategie Jihomoravského kraje 
(RIS 3)

Karlovarský kraj
Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, 
dota�ní titul 1 „Inova�ní vouchery“

30. listopad 2016 13. leden 2017

Liberecký kraj Inova�ní vouchery  

Moravskoslezský kraj Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 

Olomoucký kraj Inova�ní vouchery v Olomouckém kraji 

Jiho�eský kraj Jiho�eské podnikatelské vouchery

Královéhradecký kraj Inova�ní vouchery  

St�edo�eská kraj St�edo�eské inova�ní vouchery

Plze�ský kraj Podnikatelské vouchery Plze
ského kraje  

aktuáln� nevyhlášeno

aktuáln� nevyhlášeno

v sou�asné dob� není otev�en p�íjem žádostí o inova�ní voucher

Výzva na regionální úrovni nebude opakována, MPO spustilo novou výzvu na národní úrovni - 
Inova�ní vouchery OP PIK
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Odbor regionálního rozvoje Krajského ú�adu Plze
ského kraje p�ípravu dota�ního titulu pro rok 
2017 na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi z 
území. Pokud bude návrh schválen, budou moci firmy žádat kraj o dota�ní podporu za�átkem 
roku 2017.

aktuáln� nevyhlášeno

aktuáln� nevyhlášeno

aktuáln� nevyhlášeno

MPO

aktuáln� nevyhlášeno

aktuáln� nevyhlášeno


