


- Financování výzkumných projektů ze zdrojů v zahraničí, případně spolufinancování ze strany ČR

- Podmínka účasti více partnerů z různých zemí

- Specifické podmínky, např. na rozpočet, uveřejňování výsledků, reportování

Evropská unie financuje výzkumné mezinárodní projekty prostřednictvím Evropské komise

„Research and innovation framework programme“ HORIZON 2020 a dalších programů

Tenders Electronic Daily (TED) - elektronická databáze veřejných zakázek

Evropská kosmická agentura (ESA) - mezivládní organizace, 22 členů, spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR

Česká republika finančně podporuje nebo spolufinancuje mezinárodní výzkumné projekty prostřednictvím:

Grantové agentury, Technologické agentury, Ministerstva financí a dalších oborových ministerstev, Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy ČR

– pro země V4 – Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko a další země především mimo EU

, 



Horizon 2020 - research and innovation framework programme

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration Fund 

Consumer Programme

COSME

European Statistics

Hercule III Programme

Internal Security Fund Borders

Internal Security Fund Police 

Justice Programme

Pilot Projects & Preparatory Actions

Promotion of Agricultural Products Programme

Research Fund for Coal & Steel

Rights, Equality and Citizenship Programme

Union Civil Protection Mechanism

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Joint Research Centre (JRC) – mezinárodní výzkumná centra financovaná Evropskou komisí v Belgii, Itálii, Německu a Holandku, 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

TED (Tenders Electronic Daily) - elektronická databáze veřejných zakázek, mj. veřejné zakázky v oblasti vědy a výzkumu, http://ted.europa.eu/TED

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
http://ted.europa.eu/TED


- mezivládní organizace, 22 členů, spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, sídlo v Paříži

- např. dne 31. 5. 2017 byla zveřejněna výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Rámcového projektu ESA pro 

podporu českého průmyslu, http://www.czechspaceportal.cz, výzva je určena pouze pro ČR

- výzvy jsou průběžně uveřejňovány na portále EMITS http://emits.sso.esa.int

http://www.czechspaceportal.cz/
http://emits.sso.esa.int/


Česká republika finančně podporuje a spolufinancuje mezinárodní výzkumné projekty prostřednictvím:

• Grantová agentura (Mezinárodní LA a bilaterální projekty, Projekty na podporu ERC žadatelů)

https://gacr.cz/typy-projektu

• Technologická agentura (DELTA), výhledově EHP a Norské fondy 

https://www.tacr.cz

• Ministerstvo financí ve spolupráci s oborovými ministerstvy (EHP a Norské fondy – výzvy v oblasti vědy a výzkumu)

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (např. Inter Excellence, COST, Česko-bavorská spolupráce, Česko-čínská 

spolupráce, Česko-norský výzkumný program CZ09, Eurostars 2, Mobility, V4+Japonsko, V4+Korea, ERA-NET, 

Podunajská strategie), http://sdv.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve-vavai

o Dům zahraniční spolupráce, AKTION Česká republika – Rakousko, CEEPUS, Erasmus+, Norské fondy a fondy EHP -

výzvy stipendia a spolupráce škol, http://www.dzs.cz/cz/projekty

https://gacr.cz/typy-projektu
https://www.tacr.cz/
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy
http://sdv.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve-vavai
http://www.dzs.cz/cz/projekty


http://visegradfund.org/grants/

Určen pro země tzv. „V4“ Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko a další země mimo Evropskou unii

• Visegrad Grants – pouze pro země V4

• Visegrad+ Grants V4 + další země

• Strategic Grants – podmínka účasti všech zemí V4

• Visegrad Scholarship Program a další

Podporované aktivity:

„Culture and common identity

Education and capacity building

Innovation, R&D, entrepreneurship

Democratic values and the media

Public policy and institutional partnerships

Regional development, environment and tourism

Social development“

http://visegradfund.org/grants/


National Science Foundation, National Institutes of Health a další agentury

- National Research Council, Natural Sciences and Engineering Research Council , Social Sciences and Humanities 

Research Council 

- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

- National Authority for Technology and Innovation (NATI), Ministry of Science, Technology and Space (MOST), 

Israel Science Foundation (ISF)

Další státy

Výzkumné systémy ve vybraných zahraničních zemích: http://rdsyst.tc.cas.cz/, aplikace umožňuje zobrazit informace o 

správě a řízení systému VaV, mezinárodní spolupráci, nejvýznamnějších výzkumných organizacích a o základních 

ukazatelích pro vybrané země. Zdroj technologické centrum AV ČR.

http://rdsyst.tc.cas.cz/


Děkuji za pozornost

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.

Pavel.Koudelak@cvut.cz
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