




Zdroje financování, tj. fondy lze obecně rozlišit podle toho, z jakého 
rozpočtu pocházejí.

1) Národní zdroje – státní rozpočet
Finanční prostředky jsou přidělovány státem skrze ministerstva, nebo speciálně zřízené agentury

2)   Evropské zdroje – dlouhodobý rozpočet EU*
Finanční prostředky jsou sdružovány do různých typů fondů. Těmi nejznámějšími jsou Evropské 
strukturální a investiční fondy (ESIF), které jsou dále tematicky specifikovaný do tzv. operačních 
programů (např. OP VVV, OP PIK, OP ŽP, OPD atd.).

Tyto programy, resp. prostředky pocházejí z rozpočtu EU, ale řídí si je sama ministerstva ČR.

3) Ostatní zdroje – rozpočty privátních společností, nadací a dalších 
organizací

*Dlouhodobý rozpočet EU pro 27 členských států EU na období 2021 - 2027 je 1 074,3 miliardy eur.



Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti 

založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a 

rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Indikativní plán intervencí (2022):

• Výzva - Ph.D. Infra – Zlepšení materiálních podmínek pro 

doktorské studijní programy spočívající ve zvýšení kvality 

stávajících vzdělávacích kapacit včetně potřebného zázemí, 

pořízení moderního přístrojového vybavení.

Aktuální stav přípravy OP JAK.



Aktuální stav přípravy OP JAK:

• 4. října 2021 schválila Vláda ČR Programový dokument OP JAK

• Poslední kolo neformálního dialogu proběhne 18. října 2021

• OP JAK bude předložen Evropské komisi k zahájení tzv. formálního 

dialogu a schválení se očekává v prvním čtvrtletí roku 2022.

• Vyhlášení prvních výzev se plánuje na 1. 6. 2022.



Kromě evropských dotací mohou čeští vědci využívat i národní 

finance, zejména. ty pod hlavičkou Technologické agentury České 

republiky (TA ČR) a Grantové agentury České republiky (GA ČR).

TAČR

• Centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která 

byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

• Poskytuje dotace na výzkum, experimentální vývoj a inovace.

• Skládá se z 12 programů podpory, tj. z 12 různých tematických 

oblastí (např. BETA2, ÉTA, GAMA 2, atd.).



Zdroj:

https://www.tacr.cz

/programy-a-

souteze/programy/

https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/programy/




Program ZÉTA – který slouží k podpoře začínajících výzkumnic a 

výzkumníků v inovačních aktivitách a kultuře rovných příležitostí.

• Bohužel v roce 2021 nedošlo a podle harmonogramu do konce 

tohoto roku již nedojde k vyhlášení veřejné soutěže v tomto 

programu.

• Výzkumné záměry ve výše uvedených oblastech budou mít 

možnost podpořeny prostřednictvím nového rámcového Programu 

SIGMA, který je v procesu přípravy.

• Vyhlášení prvních veřejných soutěží se předpokládá v průběhu 

roku 2022.



GAČR

• Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu, 

která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných 

prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

• Financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce, tak pro 

mladé a začínající vědecké pracovníky.



Podpora ERC žadatelů

Zaměřuje na řešení projektů základního výzkumu a 

mohou se do ní zapojit všechny kategorie uchazečů.

Výzva má podpořit vědce, kteří chtějí žádat o granty 

Evropské výzkumné rady (European research Council).

Zdroj:

https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/

https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/


Zdroj:

https://www.enovation.cz/tacr?gclid=CjwKCAjw2b

mLBhBREiwAZ6ugo0yMKFni7Cz-

MsIdROfV5GHg40iMDAawJBIyC_hgYBhsAnwpcvNZs

BoCV6cQAvD_BwE

https://www.enovation.cz/tacr?gclid=CjwKCAjw2bmLBhBREiwAZ6ugo0yMKFni7Cz-MsIdROfV5GHg40iMDAawJBIyC_hgYBhsAnwpcvNZsBoCV6cQAvD_BwE


• Druh výzkumu – základní X aplikovaný

• Odborná oblast výzkumu

• Zamýšlená účast zahraničního partnera nebo vysloveně mezinárodní projekt (s 

českým zdrojem financí)?

• Časové hledisko (pravidelné roční/dvouleté intervaly výzev programů, 

nepravidelné)

• Plánovaný finanční a časový rozsah projektu



mailto:david.jones@cvut.cz
https://www.cvut.cz/odbor-strukturalnich-fondu

