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Inova Pro s.r.o. , založena v roce 2002 konzultační činností
v oblasti podpory inovací. 

Služby:

� Vyhledávání partnerů pro průmyslové, obchodní a výzkumné
kooperace a společné podniky 

� Vyhledání vhodného finančního schématu na podporu inovací (z 
fondů EU, strukturálních fondů, národních zdrojů) 

� Příprava projektu
� Vedení projektů – vč.zpracování průběžných zpráv o  

realizaci projektu a vyhotovení finančních výkazů a žádostí o platbu
� Marketingové analýzy
� Pořádání seminářů, školení zaměřených na dotační programy
� Vzdělávání a lektorská činnost
� Publicita projektů, firem, produktů



Podpora mezinPodpora mezináárodnrodníího výzkumu a vývoje z ho výzkumu a vývoje z 
veveřřejných zdrojejných zdrojůů
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� Úvod

� Dvoustranná spolupráce
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� INGO-II
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� Ostatní



Dvoustranná spolupráce ve výzkumu a vývoji

Argentina                           Maďarsko
Belgie-Vlámské spol.         Německo 
Čína                                     Polsko
Francie                                Rakousko
Indie                                   Rusko
Itálie                                   Řecko
Izrael                                  Slovensko
Japonsko                            Slovinsko
Korejská republika            USA

Připravují se smlouvy s: JAR, Chile

ČR uzavřela dohody o spolupráci ve VaV s těmito 18-ti zeměmi:

Řídící orgán: MŠMT ČR
Administrátor: zpravidla AIP ČR

Výzvy k předkládání projektů se různí
- nepravidelná periodicita

Více na: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/dvoustranne-spoluprace



ČR-Izrael

Více informací na: 
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/gesher-most/, a na webu agentury CzechInvest
http://www.czechinvest.org/1program-geshermost

NOVÝ PROGRAM GESHER/MOST
- aplikovaný výzkum a exp. vývoj v oblasti ICT, udržitelných a čistých 

technologií, zemědělských a potravinářských technologií, 
biotechnologií a lékařské techniky, strojírenství (nové materiály, 
nanotechnologie, kybernetika a robotika)

- pro MSP  i velké podniky. veřejné výzkumné instituce 
jen ve spolupráci se soukromou firmou

- nejméně 1 partner z ČR  1 partner z Izraele
- výsledkem musí být konkrétní produkt uplatnitelný na trhu
- maximálně 3leté projekty
- přihlášky v angličtině
- výše podpory:50 % aplikovaný výzkum a 25 % exp. vývoj

! Otevřena 2. výzva od 3. listopadu 2010 - příjem projektů –do 
17. 12. 2010, výběr projektů 5/2011, realizace od června 
2011



ČR-Izrael

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zverejneni-vysledku-i-

verejne-souteze-programu-gesher-most

Bilance 1. výzvy (vyhlášena v březnu 2010) 
-podáno 9 projektů, do hodnocení postoupilo 6, financovány 3 projekty

Příklad podpořeného projektu:
Partneři: Dekonta + Výzkumný ústav anorganické chemie+izraelský 
Hydrogen Catalyst
Téma: výzkum výroby vodíku z metanu, aniž by jako odpadní produkt 
vznikal oxid uhličitý
Realizace: 2010-2012
Veřejná podpora pro české partnery: 10 mil. Kč.

PROGRAM GESHER/MOST



ČR-Čína

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cinska-lidova-republika

- Výzkum-základní a aplikovaný výzkum tématicky neomezen
- Žadatelé: VŠ, výzkumné organizace, MSP
- Projekty max. 3 leté
Žádost o podporu v rámci programu: KONTAKT II

Poslední výzva: 
Uzávěrka 12/2009,  podpořeno 23 projektů na období 2010-2012
Viz. http://www.msmt.cz/file/12652

Příklad podpořeného projektu:
Partneři: Univerzita Palackého (Prof. RNDr. Jitka Ulrichová,CSc.), 
Hunan Agricaltural UniversityZeng Jianguo
Téma: Anti-Inflammatory Activity Of Macleaya Cordata Extracts And Its 
Components in Vitro/in Vivo
Realizace: 2010-2012

Příští výzva: ve 2. polovině roku 2011

DOHODA O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI



ČR-Rusko

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-cesko-ruske-vedeckotechnicke-

spoluprace-na-leta-2007-2008

-Výzkum-základní a aplikovaný výzkum, inovační projekty, tématicky  
bez omezení

- Žadatelé: VŠ, výzkumné organizace, MSP
- Společná komise zasedá každoročně

Žádost o podporu v rámci programu: KONTAKT II

Příklad podpořeného projektu základního výzkumu:
Partneři: Univerzita Palackého (Martin Petřek)+ Institut vnitřního
lékařství RAV sibiřská pobočka, Novosibirsk, Rusko (M.I. Voevoda)
Téma: Polymorfismy genů pro CCR5,MCP-1,IL1-RA,CSF-1R:rizikové
faktory vzniku infarktu myokardu ve slovanské (české a ruské) populaci

Bilance poslední výzvy (na léta 2009-2010):
- podpořeno 9 projektů základního výzkumu, 38 projektů aplikovaného V 
a 8 projektů inovačních

DOHODA O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI



PROGRAM KONTAKT II (LH)

Více informací: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-kontakt-ii-lh

Zaměření programu:
-mezinárodní dvoustranná spolupráce ve VaV, zejména se státy mimo 
Evropskou unii (USA, Rusko, Japonsko,Čína, J. Korea)
- ! podmínkou je existence mezivládní dohody o spolupráci ve VaV
- základní a aplikovaný výzkum- tématicky neomezen
- projekty 2-4leté

Žadatelé:
-VŠ, VÚ, výzkumné organizace dle Rámce společenství

Veřejná podpora:
-základní výzkum 100 %, aplikovaný výzkum a exp.vývoj 50 %
- návrh projektu musí být zařazen smíšenou komisí do seznamu 
společných projektů, řešených s daným partnerským státem 

Výzvy: 
- každoročně (konec srpna/začátek září)
- novinka pro rok 2011: spolupráce s Indií, Izraelem, JAR a Chile

Řídící orgán: MŠMT, kontaktní osoba: Ing. Světlana Trojanová



ČR-Francie

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/francie

Podpora mobility výzkumníků-financování výměn pracovníků na 
společných výzkumných projektech v délce 2 let

Téma spolupráce ve VaV: neomezeno

Dotace: (vyplácené ročně) v řádu desítek tisíc, z ní hradí český řešitel 
pobyt fr. výzkumníka a své cestovní náklady do Francie, fr. partner 
pobyt českého experta a své cestovní výlohy do ČR

Výzvy: na webu MŠMT: viz.: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-
na-obdobi-2011-2012

PROGRAM BARRANDE



ČR-Francie

Více informací o podpořených projektech na 2010 a 2011: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mobilita-vedeckych-pracovniku-
1

Poslední výzva: 
Uzávěrka 5/2010,  podpořeno 8 projektů na období 2010-2012
Viz. http://www.msmt.cz/file/12652

Příklad podpořeného projektu:
Partneři: HERMANN Petr, UK, PřF, Katedra anorganické chemie,

HUCLIER Sandrine, SUBATECH UMR
Téma: Komplexy scandia s polydentátními ligandy jako potenciální

radiofarmaka
Realizace: 2010-2012 s dotací ČR 107 tis. Kč

Příští výzva: (zřejmě) začátek roku roku 2011

PROGRAM BARRANDE



ČR-Rakousko

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/rakousko

Téma spolupráce ve VaV: přednost přírodovědné a technické obory a -
- návrhy nové spolupráce za účasti mladých vědců do 35 let 
- soulad s tematickými okruhy výzk. programů EU 
- vyšší zastoupení žen ve vědeckých týmech

Žadatel: pouze veř.výzkumné instituce, univerzity/VŠ. 

Dotace: pouze na mobilitu osob- tj. hrazeny cestovní a pobytové
náklady, podpora je určena výhradně na projekty výzkumu, ale 
výzkumné týmy musí disponovat prostředky na vlastní výzkum.

Výzvy: na webu MŠMT nebo přímo na DZS-AKTION 
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=283&

Zatím poslední výzva: projekty na 2011-2012: uzávěrka 15. října 2010

PROGRAM VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCE



ČR-Polsko

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/polsko

Téma spolupráce ve VaV: kterákoli oblast vědy 
Žadatel: fyzická i právnická osoba se sídlem v ČR 
Dotace: pouze na mobilitu osob (pobytové a cestovní náklady tzn. na 
pobyty do 14 dnů a delší stáže v trvání 1-3 měsíce), výzkumné týmy 
musí disponovat prostředky na vlastní výzkum.

Výzvy: na webu MŠMT
Zatím poslední výzva: projekty na 2010-2011, uzávěrka 6/2009;
podpořeno 24 projektů

Příklad podpořeného projektu: Quality evaluation of nano-coating
made from noble metals covered ceramic implants in alive organism and
environment of artificial cultivated tissue
Řešitelka: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., UP Olomouc

! Další výzva: únor 2011

PROGRAM VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCE



PROGRAM INGO II (LG)  - INGO INFRA

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-ingo-ii-lg

Zaměření programu INGO INFRA:
- na podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť s mezinárodní
výzkumnou institucí (např. CERN)- smluvní závazek ČR nebo
- na podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť s mezinárodní
výzkumnou institucí, kde nejde o závazek ČR

Žadatelé:
-VŠ, VÚ, výzkumné organizace dle Rámce společenství

Veřejná podpora:
- až 100 % uznatelných nákladů - základní výzkum
- pro rok 2012 rozpočet 38 mil. Kč, pro rok 2013 plán- 125 mil. Kč
- finanční prostředky se použijí na základní výzkum

Výzvy: 
- každoročně (konec srpna/začátek září)
- novinka pro rok 2011: spolupráce s Indií, Izraelem, JAR a Chile

Řídící orgán: MŠMT, kontaktní osoba: Mgr. Luboš Matějka



PROGRAM INGO II (LG)  - INGO POPLATEK

Více informací:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-ingo-ii-lg

Zaměření programu INGO POPLATEK:
- na úhradu poplatků za členství v mezinárodních nevládních 
organizacích výzkumu
- na úhradu nákladů za účast na jednáních řídicích orgánů odborných 
mezinárodních společností. 
- pro činnosti platí, že naplňují v plném rozsahu znaky „veřejného 
statku“
NE-běžné členství jednotlivých fyzických osob nebo institucí

Žadatelé:
- VŠ, VÚ, výzkumné organizace dle Rámce společenství

Veřejná podpora:
- až 100 % uznatelných nákladů - základní výzkum
- pro rok 2012 rozpočet 10 mil. Kč, pro rok 2013 plán- 15 mil. Kč

Výzvy: 
- každoročně (konec srpna/začátek září)

Řídící orgán: MŠMT, kontaktní osoba: Mgr. Luboš Matějka



Mnohostranná spolupráce ve výzkumu a vývoji

7RP EU - Rámcový program výzkumu a  
technologického rozvoje EU

COST - Evropská spolupráce ve vědeckém a  
technickém výzkumu

Eureka/EUROSTARS

Finanční mechanismus EHP a  Norska

NATO

CEI – Central European Initiative

České subjekty se mohou účastnit těchto hlavních mezinárodních programů
výzkumu a technologického rozvoje:



Zaměřen na základní a aplikovaný výzkum

ČR členem od roku 1993, programu se účastní subjekty z cca 40 zemí

Tématické oblasti: 

informační technologie, telekomunikace, doprava, oceánografie, 
materiálový výzkum, životní prostředí, meteorologie, zemědělství a 
biotechnologie, potravinářský výzkum, společenské vědy, lékařský 
výzkum, stavebnictví, chemie, lesnictví a produkty lesa, dynamika 
proudění, fyzika

COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. koordinovaných 
evropských akcí. 

Doba trvání akce (projektu): v průměru 4 roky
Minimální počet účastníků: 5.

COST – Evropská spolupráce ve vědeckém a  
technickém výzkumu 

Kde najít bližší informace:
http://www.cost.esf.org/



1. vědecký nebo výzkumný pracovník má námět pro mezinárodní projekt
a hledá jeho uplatnění na mezinárodním fóru – COST je jednou z možností.

- vyhledat vhodnou akci COST (nejlépe v databázi COST)

- podle textu přílohy k tzv. Memorandu of Understanding (v databázi  nebo 
sekretariátu COST v ČR) zjistit, zda akce COST pokrývá námět předpokládaného 
projektu 

- pokud ano, vypracovat projekt podle instrukcí a podstoupit proceduru přijetí
projektu do COST – na národní i mezinárodní úrovni. 

2. Existuje námět pro mezinárodní projekt a neexistuje vhodná akce 
COST: buď podstoupit proceduru vypracování návrhu nové akce COST podle 
zvláštních instrukcí individuálně po poradě se sekretariátem COST v ČR nebo 
hledat jiný mezinárodní program nebo síť pro uplatnění projektu.

3. Vědecký nebo výzkumný pracovník je přímo vyzván zahraničními kolegy 
k účasti v konkrétní akci COST

Jak se do programu zapojit?

COST – Evropská spolupráce ve vědeckém
a technickém výzkumu 



COST CZ – Evropská spolupráce ve vědeckém 
a technickém výzkumu 

Program COST nemá prostředky na financování VaV.

V ČR je zřízen k účelové podpoře českých účastníků v projektech COST 
samostatný program COST CZ (LD) – na období 2011-2017
Poskytovatelem podpory je MŠMT- kontaktní osoba RNDr. Josef Janda
Plán. účelová podpora: na rok 2012 -63,3 mil. Kč, na 2013 -103 mil. Kč

Výše státní podpory: až 100 % uznatelných nákladů pro základní
výzkum 

Výzvy k podávání projektů do roku 2014: 1 x ročně (na projekty 
zahajované v roce 2011 byla vyhlášena 30.6.2010).

MŠMT ČR, odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-
cost-cz-ld-1?highlightWords=COST

Kde najít bližší informace:

POZOR! Projekt podaný do programu COST CZ musí být již zařazen
řídicím výborem akce do některé z vyhlášených akcí COST, které již
byly schváleny Výborem vysokých představitelů programu COST (CSO 
COST)



Sdružuje 36 evropských zemí, včetně ČR, která je členem od roku 1995

Zahrnuje 9 tématických oblastí:

Nové materiály, Informační technologie, Životní prostředí, 
Biotechnologie a medicínské technologie, Robotika a automatizace, 
Komunikační technologie, Energetika, Doprava, Lasery

Nestanovuje témata a necentralizuje financování ani výběr 
projektů
� návrhy a iniciativa musí vycházet zdola (tzv. bottom-up)
� neexistují limity pro rozpočet, dobu řešení projektu, počet řešitelů
Aktuální stav: běží 722 projektů s rozpočtem 1,3 mld. Euro, v nichž je 

zapojeno 2640 organizací, z toho 44 % SMEs, 18 % univerzit

EUREKA – Evropská spolupráce
v aplikovaném výzkumu a vývoji

Kde najít bližší informace?

! http://www.eurekanetwork.org/
Zde podat návrh projektu nebo nalézt projekt, ke kterému se 
připojit
http://www.msmt.cz/Files/HTM/Jmeurekac.html



V ČR je zřízen k účelové podpoře českých účastníků v projektech EUREKA 
samostatný program EUREKA CZ (LF) – na období 2011-2017

Poskytovatelem podpory je MŠMT- kontaktní osoba Ing. Josef Martinec
Plán. Účelová podpora: na rok 2012 -69,1 mil. Kč, na 2013 -108 mil. Kč

EUREKA nemá žádný společný finanční fond na podporu řešení projektů

EUREKA CZ– Evropská spolupráce
v aplikovaném výzkumu a vývoji

Kde najít bližší informace?
MŠMT ČR- odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
web: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/program-eureka-cz-lf
http://www.msmt.cz/Files/HTM/Jmeurekac.html

Výše státní podpory: 50 % uznatelných nákladů pro aplikovaný 
výzkum, 25 % pro vývoj 

Výzvy k podávání projektů do roku 2014: 1 x ročně (na projekty 
zahajované v roce 2011 byla vyhlášena 30.6.2010).

POZOR! návrh projektu aplikovaného výzkumu a vývoje pro veřejnou 
soutěž ve VaV pro program EUREKA CZ, musí být shodný s projektem, 
který získal statut EUREKA



Projekty mezinárodního kolaborativního výzkumu/inovací

Témata nestanovena – bottom-up princip

Tržně orientované projekty civilního charakteru-výzkum nového výrobku, 
služby nebo procesu; do 2 let od ukončení projektu výrobek na trh 
projektů bio/medicínských) 

Délka projektů: max. 3 roky

Účastníci: minimálně 2 subjekty ze 2 těchto 33 různých zemí:

EUROSTARS – Evropský program na podporu
aplikovaného VaV vedeného MSP

Kde najít bližší informace?
http://www.eurekanetwork.org/activities/eurostars

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie. 

POZOR! Dominantní úloha MSP v projektu - musí realizovat 50 % VaV

Na žádného účastníka a zemi nesmí připadat 75 %+ nákladů

Podání žádosti – v AJ, elektronicky, přes web EUROSTARS



Poskytovatelem a koordinátorem programu v ČR je MŠMT
Kontaktní osoba Ing. Josef Martinec

EUROSTARS a CZ

Kde najít bližší informace?
MŠMT ČR- odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
web: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/es/

Výše státní podpory:
MSP – 50 % (max. 130 tis. Euro), 10% bonus pro koordinátory
Univerzita/VÚ – 50 % - ! Očekává se společná účast s firmou
Velké podniky – 50 %

Financování Eurostars projektů: z národních finančních zdrojů a ze 7. RP
Eurostars a jeho projekty využívají mechanismus programu EUREKA

Výzvy: průběžné, zpracování žádostí po dávkách- nejvýše 2 x ročně v
návaznosti na výsledky mezinárodního hodnocení EUROSTARS;
5. výzva ukončena 30.9. 2010

POZOR! Uzávěrka příští průběžné výzvy: 24. 3. 2011



EUROSTARS a CZ

Kde najít bližší informace?
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/es/dokumenty-programu.aspx

Hodnocení a výběr projektů:
- panelem nezávislých expertů v Bruselu
- konečné schválení vybraných projektů pro jejich financování z 
národních a komunitárních prostředků provádí Skupina představitelů
programu Eurostars.
- každý žadatel byl o výsledku hodnocení písemně vyrozuměn od 
bruselského Sekretariátu. 

Úspěšný žadatel se poté může ucházet o institucionální podporu z 
národních zdrojů prostřednictvím webové aplikace ePROJEKT
http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/es . 
! Český poskytovatel již odborné hodnocení obsahu podané žádosti o 
podporu neprovádí.



! První programy mají být  vyhlášeny v roce 2011, budou řízeny na 
národní úrovni
Prioritní oblasti: budou specifikovány donátorskými zeměmi během 
zimy 2010/2011.

Program Norska, Islandu a Lichtenštejnska na období 2009-2014 pro 
15 evropských zemí, vč. ČR 

Celkový rozpočet: 1,79 mld. Euro, z toho pro ČR 131,8 mil. Euro 
(3,27 mld. Kč), z toho Norsko 70,4 mil. Euro a EHP 61,4 mil. Euro

Kde najít bližší informace?
• MF ČR-Centrum pro zahraniční pomoc-národní kontaktní bod

• http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska.html

• Web programu: www.eeagrants.com

Finanční mechanismus EHP a Norska

Koordinátor programu - MF ČR, kontaktní osoba: Eva Anderová

Žadatelé: veřejné i privátní subjekty, komerčního i nekomerčního   
charakteru, neziskové organizace



Bilance programu v období 2009-2014:
Pro 10 evropských zemí, vč. ČR (3. největší příjemce)
Alokováno 1,17 mld. Euro, z toho v ČR 110,9 mil. Euro

Oblasti podpory: 42 % evropské kulturní dědictví, 17,5 % zdravotnictví
a péče o děti, 10 % udržitelný rozvoj, 8 % akademický výzkum

Výše grantu:
60 % - 85 % (pokud alespoň 15 % kryly veřejné rozpočty), 85 % -90 % 
- neziskové organizace

Příklad realizovaného projektu:
Název: Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby 
chronicky nemocných dětí, realizace od roku 2008
Příjemce: Univerzita Palackého Olomouc
Výše dotace: 882 484 Euro

Kde najít bližší informace?
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_financni_mech_ehp_nor
sko_2009.html

www.eeagrants.com (beneficiary states)

Finanční mechanismus EHP a Norska



Program pro: členy NATO,  země střední, východní Evropy a Středomoří

Priority výzkumu : 
Chemie, biologie, fyzika (CBP panel) 
Informační a komunikační bezpečnost (ICS panel) 
Environmentální bezpečnost (ESP panel) 
Sociální dynamika/rozvoj (HSD panel) 

Žádosti se přijímají průběžně po celý rok, vyhodnocují se 3 x ročně – (k 
1. březnu, 1. červenci a 1. listopadu) - dvoukolový systém hodnocení

Kde najít bližší informace?

MŠMT ČR, odbor mezin. spolupráce ve výzkumu a vývoji
Administrátor- Jan Lachman, MŠMT

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vedecky-program-nato

http://www.nato.int/science/

Čeští účastníci projektů mohou žádat o účelovou dotaci ze státního 
rozpočtu ČR v rámci programu KONTAKT.

Vědecký program civilního výzkumu NATO



V rámci SEI funguje pracovní skupina pro VaV (vědu a techniku), její
sídlo je v Terstu, skupina vyhlašuje společné SEI vědecké projekty, 
stipendia mladým vědcům

t

Kde najít informace?
http://www.ceinet.org/home.php
http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stredoevropska-iniciativa-sei

MŠMT ČR, odbor mezin. spolupráce ve výzkumu a vývoji
Kontaktní osoba:RNDr. Josef Janda

SEI nezajišťuje finanční podporu těchto projektů. V ČR jsou projekty 
podporovány z programu MŠMT KONTAKT.

SEI – Středoevropská iniciativa

Projekty malého rozsahu 
Zaměřené hlavně na 
semináře, workshopy
a školení.
! Přednost však mají
středoevropské
nečlenské země EU



Účast v mezinárodních projektech

� Nemít přehnaná očekávání
Ukousnout z koláče chtějí subjekty z více než 30 zemí
Úspěšnost projektových návrhů 20 % i méně

� Začít včas
Sledovat předběžné harmonogramy výzev, 
Informační zdroje www.czelo.cz , 
http://cordis.europa.eu.int/ , 
www.msmt.cz

� Nebát se byrokracie
Administrace projektu v mnoha ohledech jednodušší než v 
případě některých jiných dotačních titulů (ESF)
Audity – oboustranná výhoda pro příjemce i poskytovatele

projekty, projekty....



Jak na to…

� Mít strategii
znát připravovaná a posléze vypsaná
témata výzvy  
jasně formulovat projektovou ideu

� Koordinátor nebo partner?
zvážit výhody a nevýhody a reálně své
možnosti

� Klíčová je kvalita konsorcia
Oslovit velké hráče – výzkumné ústavy, firmy („critical mass“)
Přímá komunikace (Skype,…)

Ale vyhýbat se „nepovedeným 
manželstvím“
Nemít v konsorciu
vzájemně si konkurující subjekty

koo
rdin

átor
?!



Duplicity

Tým A Tým B Tým C

Příliš vysoký 
rozpočet

Není MSP, není z 
NMS, není
konečný 
uživatel…

Příliš moc 
partnerů

Není
výjimečný

Co vzít také v úvahu:
• princip mobility (zastoupení výzkumníků z různých zemí)
• záležitosti duševního vlastnictví -spolupracovat s konkurenty? 
• zda má partner zkušenosti s projekty RP-reference

� Budování konsorcia

Jak na to…



Jak na to…

� Být aktivní
Hledat a nabízet – společné vize, technické
komplementarity, unikátní techniky a modely, lidské zdroje

� Spolehlivost
„Talkers or doers“
Komunikovat
Nečekat, že projekt připraví
někdo jiný a my přijdeme 
k hotovému…

� Využívat fondy na přípravu projektů
poskytované na některé typy projektů (RP EU) MŠMT 
prostřednictvím Technologického centra



Mezinárodní či národní projekt?
Co je třeba si předem ujasnit:

• Chci se svým nápadem vstoupit na mezinárodní scénu?

• Chci pracovat v konsorciu?

• Mám dost sil a prostředků připravit návrh projektu?

Jaké jsou výhody účasti:

⇒ mezinárodní kooperace, získání nových poznatků a kontaktů

⇒ sdílení nákladů na výzkum a vývoj

⇒ renomé, reference

⇒ otevření nových trhů

⇒ získání finančních prostředků na výzkum…

Mít však na z řeteli, že:

“Účast v mezinárodních projektech není zdrojem levných peněz, ale investicí”

(Frans de Bruïne, DG INFSO EC)



DDěěkuji Vkuji Váám za Vam za Vašši i 
pozornostpozornost

jirina.shrbena@inovapro.cz


