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Přehled poskytovatelů

Grantová agentura

Technologická agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo financí



Grantová agentura ČR
https://gacr.cz/, https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Programy zaměřené na základní výzkum

•Mezinárodní –LA „LeadAgency“, Rakousko, termín vyhlášení zpravidla v 
listopadu

•Mezinárodní –bilaterální, Německo, Korea, Tchaj-wan

Délka trvání projektů je2–3 roky, volné téma projektu dle dohody z 
partnerem.

•Podpora mezinárodní spolupráce pro získávávní ERC grantů

Délka trvání projektů je 3–6 měsíců.

https://gacr.cz/
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/


Technologická agentura ČR
https://tacr.cz, https://sites.google.com/a/tacr.cz/smernice/home/pro-
verejnost

Programy zaměřené na aplikovaný  výzkum

Podpora mezinárodní spolupráce

•DELTA – bilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu se zahraničními
partnery Taiwan, Korea, Vietnamská socialistická republika, Čínská lidová
republika

V rámci schvalovacího procesu musí být shoda u obou zemí. 

Často bývají dva partneři z ČR (univerzita + firma)

Výhledově další země: např. Kanada

https://tacr.cz/
https://sites.google.com/a/tacr.cz/smernice/home/pro-verejnost


Technologická agentura ČR
https://tacr.cz, https://sites.google.com/a/tacr.cz/smernice/home/pro-
verejnost

Programy zaměřené na aplikovaný  výzkum

https://www.tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace.html

Tzv. Cofundové výzvy

Společné výzva CHIST-ERA III Joint Call 2017, termín 11.1.2018. Téma výzvy 
IT technologie – viz specifické podmínky výzvy.

Výzva je navázána na program EPSILON (hodnocení na národní úrovni), 
dvoustupňová, každý poskytovatel z daného státu financuje své národní 
subjekty v projektech.

Délka projektů 24 nebo 36 měsíců, minimálně tři partneři.

https://tacr.cz/
https://sites.google.com/a/tacr.cz/smernice/home/pro-verejnost
https://www.tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/mezinarodni-spoluprace/cofundove-vyzvy-ii.html


Technologická agentura ČR
https://tacr.cz, https://sites.google.com/a/tacr.cz/smernice/home/pro-
verejnost

Programy zaměřené na aplikovaný  výzkum

Plán mezinárodních výzev:

11/2017 vyhlášení cofundové výzvy CHIST-ERA Call 2017
12/2017 vyhlášení cofundové výzvy GENDER.NET Plus Call 2017
3/2018 vyhlášení cofundové výzvy M-ERA.NET Call 2018

Výzvy jsou spolufinancované z programu HORIZON 2020 Evropské komise a 
ze státního rozpočtu ČR.

https://tacr.cz/
https://sites.google.com/a/tacr.cz/smernice/home/pro-verejnost


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

http://www.msmt.cz/, 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pro-odborniky  

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve-vavai

Podpora výzkumu a vývoje

Např. Specifický vysokoškolský výzkum, Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI 2.0) 
https://www.rvvi.cz/, Hodnocení výzkumných organizací, Výzkumné infrastruktury

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Program INTER-EXCELLENCE

• Inter-ACTION (LTA)

• Inter-COST (LTC)

• Inter-EUREKA (LTE) 

• Inter-INFORM (LTI)

• Inter-TRANSFER (LT) 

• Inter-VECTOR (LTV)

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pro-odborniky
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podpora-mezinarodni-spoluprace-ve-vavai
https://www.rvvi.cz/


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program INTER-EXCELLENCE, http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence

• Inter-ACTION (LTA)

Podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích 
mimo EU - USA, Rusko, Izrael v oblasti základního a aplikovaného výzkumu.

• Inter-COST (LTC)

Podpora za pojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v 
oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu

COST Association – „Cooperation in Science and Technology“ financováno z programu 
HORIZON 2020 a národních zdrojů příslušné partnerské země

http://www.cost.eu/

• Inter-EUREKA (LTE) 

Cílem je podpořit spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými 
školami a vytvářet podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti 
evropského průmyslu. Financováno ze zdrojů příslušné partnerské země.

http://www.eurekanetwork.org/

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
http://www.cost.eu/
http://www.eurekanetwork.org/


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program INTER-EXCELLENCE, http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence

http://www.eurekanetwork.org/

• Inter-INFORM (LTI)

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.

• Inter-TRANSFER (LT)

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 mezinárodních organizací nebo vládních 
institucí v zahraničí.

• Inter-VECTOR (LTV)

Posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech 
špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a 
vývojem.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence
http://www.eurekanetwork.org/


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Česko-čínská spolupráce

Česko-izraelská spolupráce

Česko-bavorská spolupráce

Podunajská strategie - spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podunajského 
regionu, projekty max. 2 roky, účast min. 3 zemí. 

Aktivita Mobility (Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, 
Slovensko, Slovinsko) - Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji 
spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v 
partnerských státech.



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podpora Visegradské skupiny V4

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/visegradska-skupina

V4 + Japonsko (8F)

V4 + Korea (8F)

Podpora spolupráce České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska s 
vyspělými zeměmi mimo EU: Japonsko a Korea

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/visegradska-skupina


Ministerstvo financí ČR
http://www.mfcr.cz/, 

http://www.eeagrants.cz/cs/ehp-a-norske-fondy-2014-2021

• EHP fondy 2014 – 2021 podpora spolupráce: Island, Lichtenštejnsko a Norsko

• Norské fondy 2014 – 2021 – spolupráce s Norskem

Spolupráce a oborovými ministerstvy a nově s Technologickou agenturou ČR. 
Nejbližší výzvy jsou plánovány na podzim 2018.

http://www.mfcr.cz/
http://www.eeagrants.cz/cs/ehp-a-norske-fondy-2014-2021


Děkuji za pozornost
Pavel.Koudelak@cvut.cz

Tel:22435-3676


