
Národní výzkumné 

projekty
Přehled příležitostí k financování vědecko-výzkumných aktivit 

pro zájemce z ČVUT



Kde hledat?

• https://www.anlupa.cz/ - lze vyhledávat výzvy v oblastech 

vašeho zájmu nebo využít STRÁŽCE VÝZEV, kde je možno 

nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev

• https://www.rvvi.cz/ves - Informační systém výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovacívýzkum, vývoj a inovace 

podporované z veřejných prostředků ČR – sekce VES

• https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace - praktické informace z 

oblasti VaV

• …….na stránkách jednotlivých poskytovatelů

https://www.anlupa.cz/
https://www.rvvi.cz/ves
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace


Přehled poskytovatelů

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

• Technologická agentura ČR (TAČR)     

• Grantová agentura ČR (GAČR)

• Ministerstvo kultury 

• Ministerstvo zdravotnictví 

• Ministerstvo vnitra 

• Ministerstvo zemědělství

• Ministerstvo průmyslu a obchodu





MŠMT 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podpora-

mezinarodni-spoluprace-ve-vavai

• Program INTER-EXCELLENCE

Podprogramy: 

Inter-ACTION LTA (býv.KONTAKT)

Inter-COST LTC

Inter-EUREKA LTE 

Inter-INFORM LTI (býv. EUPRO)

Inter-TRANSFER LT 

Inter-VECTOR LTV

Další programy MŠMT

• Česko-bavorská spolupráce

• Česko-čínská spolupráce

• Mobility (Argentina, Francie, 
Německo, Podunajská strategie, 
Polsko, Rakousko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko)



Podprogram INTER-ACTION

 podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích mimo EU

(podmínkou je uzavřená bilaterální smlouva v oblasti výzkumu a vývoje – např. USA, Rusko)

základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Podprogram INTER-COST

 podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti

základního nebo aplikovaného výzkumu (formou nových akcí – tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře

orgány COST)

základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Podprogram INTER-TRANSFER

podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje

prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve

výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí



Podprogram INTER-INFORM

podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti 

českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje

Podprogram INTER-VECTOR

posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních 

organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem

Podprogram INTER-EUREKA

 podporuje užší propojení mezi průmyslovými podniky všech velikostí s výzkumnými organizacemi (uděluje

projektům statut EUREKA) a umožňuje projektům zažádat o spolufinancování z veřejných prostředků ve

svých domovských zemích – určen pro malý, střední a velký podnik se sídlem v ČR, který se zabývá

výzkumem, popř. ve spolupráci s výzkumnou organizací v roli dalšího účastníka projektu

 základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj



Bilaterální spolupráce

• Česko-bavorská výzkumná konsorcia

• Program na podporu spolupráce v oblasti VaV mezi ČR a Bavorskem v rámci tematických 
výzkumných konsorcií sdružujících více vysokých škol a výzkumných organizací (doporučuje se 
zapojení mladých vědců, zejména doktorandů a absolventů doktorských studijních programů, 
možno zapojit i studenty)) v každé z obou zemí, na 1-4 roky v oblastech 1) česko-bavorské vztahy, 
2) chemie a vědy o materiálech a 3) digitalizace

• http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/aktualni-vyzvy-bayhost-a-bavorsko-ceske-
vysokoskolske

• Česko-čínská spolupráce

Spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v České a Čínské lidové republice založená na Dohodě o 
vědecko-technické spolupráci z r. 1995 a Memorandu o spolupráci mezi MŠMT a Ministerstvem pro 
vědu a technologie ČLR z r. 2016

Materiálový výzkum, energetika, environmentální věda, strojírenství, potravinářství, astronomie, 
biologie, medicína, ICT,…

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-
spoluprace

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/aktualni-vyzvy-bayhost-a-bavorsko-ceske-vysokoskolske
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace


Bilaterální spolupráce

• Česko-izraelská spolupráce 

v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018 Podporovanými 

oblastmi jsou technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění a odstraňování 

kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích a informační a komunikační technologie (ICT) 
s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat. 

Projekt má být realizován v partnerské spolupráci českého a izraelského subjektu

Uchazečem o podporu může být výzkumná organizace, popřípadě ve spolupráci s malým nebo 

středním podnikem zabývajícím se výzkumem jako dalším účastníkem projektu

• http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-cesko-izraelskych-projektu-v-

oblasti

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-cesko-izraelskych-projektu-v-oblasti


Mobility

• Mobility
• Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické 

spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování 
kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to 
formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. 

• Argentina

• Francie

• Německo

• Podunajská spolupráce

• Polsko

• Rakousko

• Řecko

• Slovensko

• Slovinsko

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/argentina
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/francie-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/nemecko-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/polsko-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/rakousko-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/recko-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/slovensko-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/slovinsko-1


Podunajský region

• Podunajský region - V rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické 
spolupráce v Podunajském regionu a v souladu s platnými bilaterálními dohodami o 
vědeckotechnické spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podunajského regionu, tedy 
Rakousko, ČR, Srbsko a Slovensko a z principu Podunajské strategie, jejímž hlavním cílem je 
efektivnější využívání stávajících finančních zdrojů určených na bilaterální spolupráci spojené 
s přechodem na multilaterální spolupráci v dané oblasti, vyhlašuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou 
řešení 2017-2018 ve všech vědních disciplínách a oblastech. Projekty mají byt max. 2leté, 
s účastí min. 3 zemí. Finanční podpora je určená na mobilitu vědců ze zúčastněných zemí na 
společných projektech, zahrnuje cestovní náklady , ubytování a pojištění a činí max. 125000,-
/rok při účasti 3 zemí, 150000,-/rok při účasti 4 zemí

• http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-pro-predkladani-spolecnych-projektu-
mnohostranne

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-pro-predkladani-spolecnych-projektu-mnohostranne




GAČR

https://gacr.cz/zakladni-informace/

• Standardní

• Projekty na podporu excelence

• Juniorské

• Mezinárodní – LA

• Mezinárodní – bilaterální

• Podpora mezinárodní spolupráce 
pro získávávní ERC grantů



Standardní a juniorské granty zaměřené na 
základní výzkum
• Standardní grantové projekty

• Délka trvání projektů je 2–3 roky.

• Téma projektu volí navrhovatel, ze všech oblastí základního 
výzkumu.

• Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků 
z jedné nebo více institucí.

• Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla 
v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky 
veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem 
příslušného kalendářního roku.

• Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému 
(panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).

• Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita 
a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady 
navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost 
nákladů.

• Juniorské grantové projekty

• Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření 
příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem 
vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky 
a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou 
strukturu základního výzkumu v ČRDélka trvání projektu je 2–
3 roky.

• Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního 
výzkumu.

• Téma projektu volí navrhovatel.

• V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

• Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla 
v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky 
veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného 
kalendářního roku.

• Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.

• Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, 
inovace a originalita.



Mezinárodní grantové projekty LA
• Hodnocení projektů probíhá s využitím principu „Lead Agency“, tj. na základě dohod mezi agenturami je 

návrh projektu (připravený oběma stranami na základě výzvy partnerských agentur) posuzován pouze 
u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení 
mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

• Podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod 
o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi.

• GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko

• Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

• Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

• Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

• Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

• Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, vyhlášení výsledků je zpravidla 
na konci příslušného roku.

• Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, 
komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, 
přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.





TAČR

• Program ZÉTA 
• Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 

měsíců. 

• Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček 
magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 
35 let

• Řešitelský tým je nejméně čtyřčlenný (tj. tři studenti resp. mladí výzkumní pracovníci a mentor).

• Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů.

• Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se omezuje na 5 mil. Kč.

• Příjemci musí prokázat spolupráci v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí 
s propracovaným systémem komercionalizace, a to dle specifikace v zadávací dokumentaci. 

• https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html


TAČR

https://tacr.cz
• ALFA – poslední v.s. byla vyhlášena 2013

• BETA – veřejné zakázky pro potřeby státní správy

• GAMA -

• DELTA – bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu se 
zahraničními partnery

• EPSILON -

• OMEGA

• ZÉTA

• ÉTA

• THÉTA
• Centra kompetence





Ministerstvo kultury
https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html

NAKI II (DG) 

- veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 

2022 – prostřednictvím aplikovaného výzkumu usiluje o zachování a udržitelné rozvíjení 

specifické národní a kulturní identity a integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a 

světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn



Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu 
na léta 2015 – 2022



Ministerstvo zdravotnictví – Agentura pro 

zdravotnický výzkum http://www.azvcr.cz/aktuality

• Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 
2015 – 2022

• projekty aplikovaného výzkumu, tj. řešené za účelem získání nových 
poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému 
praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví, zaměřen 
na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí 
lidských onemocnění





Ministerstvo vnitra 
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-vyzkum-program-

bezpecnostniho-vyzkumu-ceske-republiky-2015-2020.aspx

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, experimentálním vývoji a inovacích PROGRAMU 

BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY 2015 - 2020 (BV III/1 – VS)- předmětem 

veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za 

účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy 

projektů mající charakter základního výzkumu.





Ministerstvo zemědělství – Národní 

agentura pro zemědělský výzkum 
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-verejne-

souteze-ve-vyzkumu.html

• Další v.s. lze očekávat v r. 2018, 2020, 2021, 2022

• Podpora pro odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura

• Program vychází z koncepce VaVaI MZ na léta 2016-22-podpora 
iniovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých 
postupů a technologií 

• Tři klíčové oblasti: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, 
Udržitelné zemědělství a lesnictví, Udržitelná produkce potravin





Ministerstvo průmyslu a obchodu 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

• veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu TRIO

• 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.

• https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/kopie-
1-vyhlaseni-treti-verejne-souteze-v-programu-trio--228545/



Ministerstvo průmyslu a obchodu

TRIO – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií 

(KETs) a rozvoj spolupráce podniků a výzkumných organizací

Zadávací dokumentace k této soutěži je dostupná na adrese: http://www.mpo.cz/dokument181436.html

Deadline: 30. listopadu 2016 ve 12.00 hod.

Postup při podání návrhu projektu:

Každý návrh projektu musí být :

1) podán elektronicky (včetně příloh) v IS na adrese: https://trio.mpo.cz

2) následně vytisknut a v listinné podobě (včetně příloh) s podpisem statutárních zástupců jednotlivých uchazečů (v případě ČVUT s podpisem rektora) na čestném

prohlášení (samotný návrh se nepodepisuje)  doručen na adresu poskytovatele (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1) v obálce 

označené „Veřejná soutěž – program TRIO – Neotvírat“ a také s názvem a adresou uchazeče-koordinátora. 

Na ČVUT je nutné co nejdříve vložit informace o projektu do EZOPu (a spustit schvalovací proces) – nejpozději do pátku 25. listopadu 2016 12,00 hod. a v tomto 

termínu také doručit na odbor VaV Rektorátu ČVUT v listinné podobě projekt a čestné prohlášení k danému projektu (vygeneruje se z aplikace MPO) s průvodkou

(vygenerovanou z EZOPu). 

Jakmile pan rektor podepíše čestné prohlášení, bude prostřednictvím příslušného oddělení VaV fakulty/součásti vráceno řešiteli, aby je mohl spolu s projektem odeslat na 

MPO. 

Předpokládá se, že ČVUT bude ve většině návrhů v pozici další uchazeč, nikoliv koordinátor (v takovém případě by ztrácela výzkumná organizace nárok na 100% míru 

podpory.

Podklady pro vyplnění identifikačních údajů ČVUT:

http://www.mpo.cz/dokument181436.html
https://trio.mpo.cz/


Děkuji za pozornost!

• Kontakt: lucie.machanova@cvut.cz


