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 · Přehledný souhrn důležitých 
informací aktuálních 
a připravovaných národních 
i mezinárodních grantových 
výzev na podporu vědy 
a výzkumu, vzdělávání 
a spolupráce v oblastech 
zájmu veřejné vysoké školy 
technického zaměření na 
strojírenství

 · grantomat.fme.vutbr.cz

 · Aktuální výzvy, termíny, 
semináře, workshopy a další 
související informace jsou 
pravidelně vystavovány v sekci 
Novinky FSI

 · www.fme.vutbr.cz/veda/novinky

 · Elektronické schvalování 
projektu: administrátor zadá 
Váš projekt do IS Apollo 
společně s rozpočtem a nechá 
s Vaším souhlasem schválit až 
po úroveň děkana/rektora

Podpora a schvalování na FSI

Brožura je jedním z výstupů projektu LTI19001 iNETME – International NET 
for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

http://grantomat.fme.vutbr.cz
https://www.fme.vutbr.cz/veda/novinky
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 · Vytvoření a posílení trvalé spolupráce 
mezi partnery na obou stranách hranice, 
s tím související udržitelnost

 · Vhodný typ žadatele dle výběru prioritní osy – 
výzkumné instituce, vysoké školy a vzdělávací 
instituce, neziskový sektor, orgány veřejné 
správy, komory a sdružení, podniky

 · Alespoň jeden rakouský (vybrané regiony) a jeden 
český partner, možnost „strategického partnera“

Očekávané výstupy Partnerství

Interreg AT-CZ

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Výzkum 
a inovace

 · Přeshraniční výzkum 
a výměna know-how

 · Společné opatření 
a řešení ve sdílených 
výzkumných zařízeních 
a výzkumných 
aplikacích

 · Komunikace 
a mobilita výzkumných 
pracovníků

Klima a životní 
prostředí

 · Přizpůsobení se 
změně klimatu

 · Ochrana přírody 
a biologická 
rozmanitost

Vzdělávání, kultura 
a cestovní ruch

 · Vzdělávání a odborná 
příprava

 · Kultura a cestovní 
ruch

Přeshraniční 
správa

 · Právní a institucionální 
spolupráce

 · Akce mezi lidmi 
za účelem zvýšení 
důvěry
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Interreg AT-CZ

Stránky programu www.at-cz.eu/cz

Rozpočet Minimální ani maximální částka není stanovena; 
neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 80 % z EFRR + až 10 % ze státního rozpočtu

Online vyplňování přihlášky Nový monitorovací systém JEMS

Četnost výzev Několikrát za rok

První výzva Jaro/léto 2022

Novinky 2021+
Zjednodušené vykazování osobních nákladů 
a cestovného, větší zapojení MSP, přípravné výdaje 
6 000 EUR

Regionální kontakty Centrum pro regionální rozvoj Brno

 · Podpořená partnerství v oblasti přeshraniční 
spolupráce

 · Vytvořené společné prvky 
systému vzdělávání aplikované 
v přeshraničním regionu

 · Povinnost minimálně 3 z následujících kritérií 
spolupráce: společná příprava, společná 
realizace, společný personál, společné 
financování

 · Zároveň platí, že kritéria „společná příprava“ 
a „společná realizace“ jsou povinné. Další dvě 
kritéria jsou volitelná

Očekávané výstupy Partnerství

Interreg SK-CZ

http://www.at-cz.eu/cz
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Životní 
prostředí

 · Podpora adaptace na 
změnu klima a prevence 
rizika katastrof a odolnosti, 
a to s přihlédnutím na 
ekosystémové přístupy

 · Posílení ochrany a zachování 
přírody, biodiverzity 
a zelené infrastruktury, a to 
i v městských oblastech 
a snížení všech forem znečištění

Vzdělávání, kultura 
a cestovní ruch

 · Zlepšení rovného přístupu 
k inkluzivním a kvalitním 
službám v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy 
a celoživotního vzdělávání 
rozvíjením dostupné 
infrastruktury včetně posilování 
odolnosti pro distanční a online 
vzdělávání a odbornou přípravu

 · Posílení úlohy kultury 
a udržitelného cestovního 
ruchu v oblasti hospodářského 
rozvoje, sociálního začlenění 
a sociální inovace

Institucionální spolupráce 
a místní iniciativy

 · Zvyšování efektivity veřejné 
správy podporou právní 
a administrativní spolupráce 
a spolupráce mezi občany, 
aktéry občanské společnosti 
a institucemi

 · Budování vzájemné důvěry 
zejména propagační akcí 
„lidé lidem“

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3

Interreg SK-CZ

Stránky programu www.sk-cz.eu/sk/

Rozpočet 100 000 – 500 000 EUR; neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 85 % z EFRR + až 10 % ze státního rozpočtu

Online vyplňování přihlášky ITMS2014+

Četnost výzev Několikrát za rok

První výzva Podzim 2022

Novinky 2021+ Zjednodušené vykazování nákladů

Regionální kontakty Centrum pro regionální rozvoj Brno

http://www.sk-cz.eu/sk/
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Interreg Central Europe

 · Spolupráce partnerů z více 
států, kteří zrealizují nová 
řešení potřebná pro udržení 
atraktivity a připravenosti na 
změny ve středoevropském 
regionu

 · Veřejné instituce

 · Soukromý sektor

 · Občanská společnost

Očekávané výstupy Partnerství

Spolupráce pro 
chytřejší střední 
Evropu

 · Posílení inovačních 
kapacit ve střední 
Evropě

 · Posílení inovačních 
kapacit ve střední 
Evropě

Spolupráce směrem 
k propojenější 
střední Evropě

 · Zlepšení dopravního 
spojení venkovských 
a okrajových regionů 
ve střední Evropě

Zlepšení správy 
pro spolupráci ve 
střední Evropě

 · Posílení správy pro 
integrovaný územní 
rozvoj ve střední 
Evropě

Prioritní osa 1 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Spolupráce pro 
zelenější střední 
Evropu

 · Podpora energetického 
přechodu na klimaticky 
neutrální střední Evropu

 · Zvyšování odolnosti vůči 
rizikům změny klimatu 
ve střední Evropě

 · Pokrok v oběhovém 
hospodářství ve střední 
Evropě

 · Ochrana životního prostředí 
ve střední Evropě

 · Ekologičtější městská 
mobilita ve střední Evropě

Prioritní osa 2
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Interreg Central Europe

Stránky programu www.interreg-central.eu

Rozpočet 1–5 mil. EUR pro celkový rozpočet; 
neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 80 %

Online vyplňování přihlášky eMS

Četnost výzev 1–2× za rok

První výzva Říjen 2021

Regionální kontakty Centrum pro regionální rozvoj Brno

 · Podpořit rozvoj užší 
spolupráce mezi zeměmi V4

 · Posílit vazby mezi státy V4

 · Podpořit společnou 
prezentace států V4 
ve třetích zemích

Očekávané výstupy

Visegrádské fondy

Česko

http://www.interreg-central.eu


15

14

 · Výzkumné organizace, veřejné 
nevládní instituce, firmy

 · Visegrad Grants: 
Partneři alespoň ze tří zemí V4

 · Visegrad+ Grants: 
Partneři alespoň ze tří různých 
zemí V4 a alespoň jedna entita 
z východních partnerských nebo 
ze západních balkánských zemí

 · Visegrad Strategic Grants: 
Partneři ze všech čtyř zemí V4

Partnerství

Východní partneři

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Gruzie, Moldávie, Ukrajina

a Západní balkánské země

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, 
Makedonie, Černá hora, Srbsko

V4
Česko, Maďarsko, 
Polsko, Slovensko 

Visegrádské fondy

 · Kultura a společná identita

 · Vzdělávání a budování kapacit

 · Inovace, výzkum a vývoj, podnikání

 · Demokratické hodnoty a média

 · Veřejná politika a institucionální partnerství

 · Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch

 · Sociální rozvoj

 · Návrat ke kořenům visegrádské spolupráce

 · Obnova po COVIDu

 · Podpora regionálních značek a cestovního ruchu

Visegrad Grants a Visegrad+ Grants Visegrad Strategic Grants
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Visegrádské fondy

Stránky soutěže www.visegradfund.org

Rozpočet Obvyklá výše rozpočtu je 300 000 EUR; 
neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 100 %

Uznatelné výdaje Pouze neinvestiční výdaje

Online vyplňování přihlášky my.visegradfund.org/Account/Login

Četnost výzev Soutěže jsou kontinuální, sběr přihlášek 3× ročně

Na co si dát pozor V realizaci nelze mít víc jak jeden projekt za IČO

100 %

Podpora vynikajících 
projektů špičkového 
badatelského 
výzkumu

 · Podpora revolučních 
myšlenek a předního 
výzkumu vědců z celého 
světa

 · High-risk/high gain 
projekty

Podpora mobility 
vynikajících 
výzkumných 
pracovníků

 · Podpora doktorských 
studentů, 
postdoktorandů

 · Spolufinancování 
pro doktorské 
a postdoktorandské 
programy

 · Výměnné pobyty 
zaměstnanců, 
popularizace vědy

European Research 
Council (ERC)

Marie Sklodowska-Curie 
(MSCA)

Tematické 
klastry

Horizont Evropa vybrané programy

Globální výzvy 
a konkurenceschopnost 
evropského průmyslu

 · Zdraví
 · Kultura, kreativita 
a inkluzivní společnost

 · Civilní bezpečnost pro 
společnost

 · Digitalismus, průmysl 
a vesmír

 · Klima, energie a mobilita
 · Potraviny, bioekonomika, 
přírodní zdroje, zemědělství 
a životní prostředí

Zintenzivnění 
spolupráce v celé 
Evropě

 · Přispět ke zkvalitnění 
kapacit ve výzkumu 
a využití talentů

 · Podpoření národních 
politických reforem 
v oblasti výzkumu 
a inovací

Widening spolupráce 
a posilování ERA

http://www.visegradfund.org/
http://my.visegradfund.org/Account/Login
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 · Alespoň jedna entita z členského 
státu EU a alespoň dvě entity 
z dvou různých členských států 
či z přidružených zemí

 · ec.europa.eu

Partnerství

Přidružené 
země

Mezinárodní evropské 
výzkumné organizace

Země s nízkými 
až středními příjmy

Členské 
státy EU

Země, 
vůči kterým 
EU uplatňuje 

restrikce

Horizont Evropa vybrané programy

Stránky soutěže a online přihláška Funding & Tenders portal
ec.europa.eu/info/funding-tenders

Rozpočet Podle konkrétní výzvy; neinvestiční výdaje

Intenzita podpory Podle typu akce (RIA 100 %, IA 70 % 
a pro VO 100 %, CSA 100 %)

Online vyplňování přihlášky Funding & Tenders portal

Četnost výzev Různé soutěže během celého roku

Regionální kontakty Technologické centrum AV ČR
www.horizontevropa.cz

Na co si dát pozor Vykazování nákladů podle skutečných výdajů či podle 
tzv. „unit costs“ a „lump sum“

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
http://ec.europa.eu/info/funding-tenders
http://www.horizontevropa.cz
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Pro doktorské 
studenty

Lepší kariérní 
vyhlídky 
doktorandů 
v akademickém 
i neakademickém 
sektoru 
prostřednictvím 
mezinárodní, 
mezioborové 
a mezisektorové 
mobility

Pro vědce 
s titulem PhD 
získaným max. 
před 8 lety

Posílení tvůrčího 
a inovativního 
potenciálu výzkum-
ných pracovníků 
s doktorátem, 
kteří chtějí získat 
nové dovednosti 
prostřednictvím 
pokročilého školení, 
mezinárodní, mezio-
borové a mezisek-
torové mobility

Mobilita 
zaměstnanců

Podpora inovativní 
mezinárodní, 
mezisektorové 
a mezioborové 
spolupráce ve 
výzkumu a inovacích 
prostřednictvím 
výměny 
zaměstnanců 
a sdílení znalostí 
a nápadů

Spolufinancování 
regionálních, 
národních 
a mezinárodních 
programů

Spolufinancování 
nových nebo stáva-
jících doktorských 
či postdoktorand-
ských programů, 
které jsou realizo-
vány na regionální, 
národní nebo mezi-
národní úrovni

MSCA 
a občané

Přiblížení výzkumu 
a výzkumných 
pracovníků široké 
veřejnosti

Doctoral 
Networks

Postdoctoral 
Fellowships

Staff 
Exchanges Cofund

MSCA programy Horizont Evropa

Citizens

Rozpočet Podle konkrétní výzvy; neinvestiční výdaje

Intenzita podpory

Doctoral Networks 4 000 – 4 660 EUR/měsíc (násobeno koeficientem 
dle dané země), 2 800 EUR/měsíc pro instituci

Postdoctoral Fellowships 5 680 – 6 340 EUR/měsíc (násobeno koeficientem 
dle dané země), 1 650 EUR/měsíc pro instituci

Staff Exchanges 2 300 EUR/měsíc ke mzdě (paušál), 
2 300 EUR pro instituci

Cofund
Max. 10 mil. EUR v rámci výzvy; jednotkové náklady, 
příspěvek 2 800 EUR (doktorandi), 
3 980 EUR (postdoktorandi)

Četnost výzev 1× ročně každý typ
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Kappa

 · Podpora mezinárodní spolupráce subjektů z ČR 
s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska

 · Podpora propojování výzkumných organizací 
s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, tedy 
s aplikační sférou

 · Posílení rozvoj znalostí založených na výzkumu 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce 
v aplikovaném výzkumu

 · Podpora konkurenceschopnosti zúčastněných 
podniků a výzkumných organizací

 · Část podpory (15 %) určena na projekty v oblasti 
zachytávání a ukládání uhlíku

Delta 2

 · Podpora dvoustranné mezinárodní spolupráce 
v aplikovaném výzkumu experimentálním vývoji 
a inovacích především se zeměmi mimo Evropský 
hospodářský prostor (EHP)

 · Hlavním cílem je zvýšit množství výstupů 
a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní 
pro budoucnost zapojených zemí

 · Cílem je rovněž podpora přenosu mezinárodních 
znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění 
pronikání na zahraniční trhy

 · Alespoň 1 partner z ČR a 1 zahraniční 
partner; ideálně výzkumná 
organizace a podnik

 · Organizace ze zemí mimo Evropský 
hospodářský prostor

 · Podniky a výzkumné organizace

Očekávané výstupy

Partnerství Kappa

Partnerství Delta2

TAČR – mezinárodní (Kappa, Delta2)

Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko

Alberta 
a Québec 

(Kanada), Brazílie, 
Če-ťiang a Ťiang-su 

(Čína), Korea, 
Tchaj-wan, 

Vietnam

Česko

Česko
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Kappa Delta2

Stránky soutěže www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/

Rozpočet Zhruba 12 – 120 mil. Kč/projekt; 
neinvestiční výdaje

Maximálně zhruba 25 mil. Kč/projekt; 
neinvestiční výdaje

Intenzita podpory
Předpoklad je 80 %/projekt
Soutěž 2020 – 96 %/projekt
(VO 100 %)

74 %/projekt
(VO 100 %)

Online vyplňování přihlášky Systém ISTA

Četnost výzev 1× ročně

Na co si dát pozor Maximální intenzita 96 % je možná 
pouze za určitých podmínek

Partneři mohou mít užší zaměření výzvy; 
Common proposal podepisuje rektor

100 %

TAČR – mezinárodní (Kappa, Delta2)

AquaticPollutants

BiodivClim

BiodivRestore

EnerDigit

ERA-MIN

EuroNanoMed

GENDER-NET Plus

CHIST-ERA

M-ERA.Net

QuantERA

znečištění vodních zdrojů

biodiverzita a klimatické změny

ochrana a obnova poškozených ekosystémů

digitalizace energetických systémů a sítí

neenergetické nezemědělské suroviny

nanomedicína

gender v obsahu výzkumu a inovací

informační a komunikační vědy a technologie (ICT)

materiálový výzkum a inovace

kvantové technologie

ERA-NET Cofund Oblast výzkumu

TAČR – ERA-NET cofundové výzvy

http://www.tacr.cz/mezinarodni-spoluprace/
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 · Aplikovaný výzkum

 · Podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí 
na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým 
poznatkům v oblasti materiálového výzkumu a inovací

 · Podpora mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji

 · Sdílet poznatky napříč Evropou

 · Získat zkušenosti a mezinárodní kontakty

 · Minimálně tři partneři ze dvou 
zapojených zemí

 · Podniky a výzkumné organizace

 · Mohou se zúčastnit i partneři 
z jiných než zapojených zemí, musí 
si však zajistit vlastní financování

Očekávané výstupy

Partnerství

M-ERA.NET TAČR – ERA-NET cofundové výzvy

Belgie, Brazílie, 
Bulharsko, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Island, Izrael, 

JAR, Jižní Korea, Kanada, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Rusko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Tchaj-wan, Turecko

Česko
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M-ERA.NET TAČR – ERA-NET cofundové výzvy

 · Modelování pro materiálové inženýrství, 
zpracování, vlastnosti a trvanlivost

 · Inovativní povrchy, povlaky a rozhraní

 · Vysoce výkonné kompozity

 · Funkční materiály

 · Nové strategie pro pokročilé technologie 
založené na materiálech ve zdravotnických 
aplikacích

 · Materiály pro aditivní výrobu

 · Udržitelná energetika

 · Snižování energetické náročnosti hospodářství

 · Materiálová základna

Témata Prioritní oblasti

Stránky soutěže www.tacr.cz/program/m-era-net
www.m-era.net/joint-calls

Rozpočet Maximálně 1 000 000 EUR/projekt; neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 85 % (VO až 100 %)

Online vyplňování přihlášky Datovou schránkou na TAČR a zároveň přes mezinárodní 
Submission System: m-era.net/submission

Četnost výzev 1× ročně

Na co si dát pozor

Každý partner musí splnit své národní/regionální podmínky způsobilosti.
Návrh musí být podán jak u agentury každé země (všichni uchazeči), 
tak pomocí mezinárodního elektronického systému Submission System 
(koordinátor projektu).

100 %

http://www.tacr.cz/program/m-era-net/
http://www.m-era.net/joint-calls
http://m-era.net/submission
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 · Základní výzkum

 · Navázání, resp. zvýšení 
míry spolupráce v oblasti 
vědy a výzkumu mezi vědci 
a institucemi z partnerských

 · Umožnění výměny 
informací, dovedností 
a technik v oblastech 
společného zájmu

 · Bilaterální projekty

 · Výzkumné organizace

Hodnotí všechny 
zapojené agentury

 · Podporu mezinárodní 
spolupráce 
v základním výzkumu

Projekty hodnotí 
pouze vedoucí 
agentura

 · Podporu mezinárodní 
spolupráce 
v základním výzkumu

Mobilita pro 
postdoktorandy

 · INCOMING – motivovat vynikající vědecké 
pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, 
kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení 
jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého 
projektu na instituci v České republice

 · OUTGOING – umožnit vynikajícím tuzemským 
vědeckým pracovníkům na počátku jejich 
vědecké kariéry realizovat vlastní vědecký záměr 
zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou 
stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí 
instituci

Mezinárodní 
soutěže

Lead 
Agency

Postdoctoral 
Individual Felloswhip

GAČR výzvy

Očekávané výstupy Partnerství

GAČR – mezinárodní výzvy

Tchaj-wan, 
Jižní Korea, 

Rusko, 
São Paulo

Česko
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 · Základní výzkum

 · Podporovat excelentní 
mezinárodní výzkumné projekty

 · Zahrnuty jsou všechny vědecké 
obory a disciplíny základního 
výzkumu

 · Bilaterální a trilaterální 
spolupráce

 · Výzkumné organizace

Stránky soutěže gacr.cz

Rozpočet Limity nejsou stanoveny, neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 100 %

Online vyplňování přihlášky Systém GRIS

Četnost výzev 1× ročně

Na co si dát pozor
Projekty hodnotí agentura v každé zemi zvlášť, 
podávají se dva komplementární návrhy projektu vždy 
k příslušné agentuře v zemi uchazeče

100 %

GAČR – mezinárodní výzvy

Očekávané výstupy Partnerství

GAČR – Lead Agency

USA, Lucembursko, 
Švýcarsko, Německo, 

Rakousko, Polsko, 
Slovinsko, (Belgie, 
Chorvatsko, Norsko, 

Švédsko)

Česko

http://gacr.cz
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 · Základní výzkum

 · Motivovat vynikající vědecké 
pracovníky s dlouhodobou 
zahraniční zkušeností, kteří 
jsou na počátku vědecké 
kariéry, k řešení jejich vlastního 
vysoce kvalitního vědeckého 
projektu v ČR nebo naopak 
tuzemské vědecké pracovníky 
vyslat minimálně na 2 roky do 
zahraničí

 · Projekt řeší pouze jedna osoba 
s podmínkou mobility do jiné 
země, než kde dosud pracovala

Stránky soutěže gacr.cz

Rozpočet Limity nejsou stanoveny, neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 100 %

Online vyplňování přihlášky Systém GRIS

Četnost výzev 1× ročně je každá země Lead

Na co si dát pozor Podává se pouze jeden společný návrh, a ten hodnotí 
pouze jedna (Lead) agentura

100 %

GAČR – Lead Agency

Očekávané výstupy Partnerství

GAČR – PIF (Postdoctoral Individual Fellowships)

Mobilita

Řešitel

http://gacr.cz
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 · Jimp – recenzovaný odborný 
článek; obsažen v databázi WoS 
s příznakem „Article“, „Review“, 
nebo „Letter (hlavní autor; 
spoluautor v týmu se zahraničním 
autorem), JSc – obsažen 
v databázi SCOPUS s příznakem 
„Article“, „Review“, nebo 
„Letter“; (hlavní autor; spoluautor 
v týmu se zahraničním autorem), 
B – odborná kniha, P – patent, 
F – užitný či průmyslový vzor, 
R – software, Z – poloprovoz, 
ověřená technologie

 · Bilaterální mezinárodní 
spolupráce

 · VO, mohou být zapojeny 
i podniky avšak s nižší 
intenzitou podpory

Stránky soutěže gacr.cz

Rozpočet Limity nejsou stanoveny, neinvestiční výdaje

Intenzita podpory 100 %

Online vyplňování přihlášky Systém GRIS

Četnost výzev 1× ročně

Na co si dát pozor Může se ucházet pouze vědecký pracovník, kterému 
uplynuly nejvýše 4 roky od získání titulu Ph.D.

100 %

GAČR – PIF (Postdoctoral Individual Fellowships)

Očekávané výstupy Partnerství

INTER-ACTION Inter-Excellence II 2021–2029

Česko

Slovensko, USA, 
Izrael, Indie, Čína, 

Bavorsko, možné i další 
spolupráce dle 

vyjednávání MŠMT

http://gacr.cz
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Stránky soutěže www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/ 
inter-excellence-ii-2021-2029

Rozpočet
Limity se liší dle dohod s konkrétní zemí, osobní 
náklady, odpisy, zboží a služby, subdodávky, cestovné, 
25% režie

Intenzita podpory
100 % základní výzkum, v případě průmyslového 
výzkumu a experimentálního vývoje nutná převážně 
nehospodářská činnosti VO

Online vyplňování přihlášky isix.msmt.cz

Četnost výzev Na nové období slibují zveřejnit harmonogram

Na co si dát pozor Projekt se podává na české i zahraniční straně

100 %

INTER-ACTION Inter-Excellence II 2021–2029

CÍL 1. Zvýšení úrovně strategického zacílení 
mezinárodní spolupráce ve VaVaI podle 
společenských výzev a strategických priorit ČR

1.1 Strategická orientace mezinárodního VaVaI v ČR 
jako příspěvek k řešení společenských výzev ČR 
a k realizaci priorit ČR na poli VaVaI prostřednictvím 
spolupráce s mezinárodními partnery

CÍL 2. Růst kvality a zvýšení míry excelence VaVaI 
v ČR skrze participaci na projektech mezinárodního 
výzkumu, vývoje a inovací.

2.1 Rozvoj bilaterální spolupráce na poli VaVaI se 
strategickými zahraničními partnery, s nimiž má ČR 
uzavřenu platnou dohodu/prováděcí dokument 
charakteru bilaterální mezivládní či mezirezortní

CÍL 3. Rozvoj mezinárodní spolupráce výzkumných 
organizací a podniků v oblasti VaVaI

3.1 Posilování míry spolupráce podniků a výzkumných 
organizací na mezinárodních projektech VaVaI

3.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce podniků v oblasti 
inovací

CÍL 4. Růst úrovně rozvoje a řízení lidských zdrojů 
na poli mezinárodního VaVaI

Cíle programu Inter-Excellence, ke kterým má podprogram INTER-ACTION přispět:

Program INTER-ACTION nabízí možnost řešení plnohodnotných 
výzkumných projektů na principu bottom-up s partnerem/partnery 
z daného státu v kategoriích základního i aplikovaného výzkumu.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-ii-2021-2029
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-ii-2021-2029
http://isix.msmt.cz
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 · Jimp – recenzovaný odborný 
článek; obsažen v databázi WoS 
s příznakem „Article“, „Review“, 
nebo „Letter (hlavní autor; 
spoluautor v týmu se zahraničním 
autorem), JSc – obsažen 
v databázi SCOPUS s příznakem 
„Article“, „Review“, nebo 
„Letter“; (hlavní autor; spoluautor 
v týmu se zahraničním autorem), 
P – patent, F – užitný či 
průmyslový vzor, R – software, 
Z – poloprovoz, ověřená 
technologie

 · Multilaterální mezinárodní 
spolupráce

 · Kompletní výčet COST 
členských států naleznete na 
www.cost.eu/about/cost-strategy/
cost-global-networking/

Očekávané výstupy Partnerství

INTER-COST Inter-Excellence II 2021–2029

CÍL 2. Růst kvality a zvýšení míry excelence VaVaI 
v ČR skrze participaci na projektech mezinárodního 
výzkumu a vývoje

2.2 Rozvoj multilaterální spolupráce na poli VaVaI 
zapojením do existujících mezinárodních schémat 
podpory VaVaI

CÍL 4. Růst úrovně rozvoje a řízení lidských zdrojů 
na poli mezinárodního VaVaI

Cíle programu Inter-Excellence, ke kterým má 
podprogram INTER-COST přispět:

Česko

38 COST 
členských 

států

Podprogram INTER-COST je navázán na mezinárodní program COST 
a podpoří ty projekty, které budou představovat přispění českých 
výzkumníků k naplnění cílů příslušné akce COST. Účast v mezinárodním 
programu COST (participací na schválené akci COST) je nezbytnou 
podmínkou účasti uchazeče/příjemce v podprogramu INTER-COST.

https://www.cost.eu/about/cost-strategy/cost-global-networking/
https://www.cost.eu/about/cost-strategy/cost-global-networking/
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 · Vytvoření mezioborové výzkumné sítě v Evropě 
i mimo ni

 · Multilaterální mezinárodní spolupráce

 · Kompletní výčet COST členských států naleznete na 
www.cost.eu/about/cost-strategy/ 
cost-global-networking/

Stránky soutěže www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost-1

Rozpočet Osobní náklady, odpisy, zboží a služby, subdodávky, 
cestovné, 25% režie

Intenzita podpory 100 %, obvyklá výše rozpočtu 3–8 mil. Kč

Online vyplňování přihlášky isix.msmt.cz

Četnost výzev Zpravidla na podzim každý rok

Na co si dát pozor Nutné potvrzení o přistoupení do mezinárodní 
COST akce

100 %

INTER-COST Inter-Excellence II 2021–2029

Očekávané výstupy Partnerství

COST

Česko
38 COST 

členských 
států

https://www.cost.eu/about/cost-strategy/cost-global-networking/
https://www.cost.eu/about/cost-strategy/cost-global-networking/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost-1
http://isix.msmt.cz
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Stránky soutěže www.cost.eu

Rozpočet
Náklady na vytvoření mezioborové výzkumné sítě 
v Evropě i mimo ni. Síť může zahrnovat všechny 
oblasti vědy a techniky

Intenzita podpory 100 % uznatelných nákladů

Online vyplňování přihlášky e-services.cost.eu/user/login

Četnost výzev Výzva je otevřená téměř celý rok. Sběr přihlášek 
v říjnu

Na co si dát pozor
Je možné podat buď vlastní žádost nebo počkat na 
vyhlášení a připojit se k již úspěšně schválenému 
projektu. Vyhlášení výsledků bývá v květnu

100 %

COST

Brožura je jedním z výstupů projektu LTI19001 iNETME – International NET 
for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

http://www.cost.eu
http://e-services.cost.eu/user/login
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