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Výzva Výzkumné infrastruktury II 
 



Identifikace výzvy Výzkumné infrastruktury II 

PO 1, SC 1  

 

• výzva: kolová 

• typ podporovaných operací: Individuální projekty 

• hodnocení: jednokolové 

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

• Věcné hodnocení 



Cíl výzvy Výzkumné infrastruktury II 

Cílem této výzvy je podpořit upgrade a modernizaci výzkumných 
infrastruktur financovaných z účelové podpory velkých výzkumných 
infrastruktur v letech 2020-2022.  

POUZE INFRASTRUKTURY SCHVÁLENÉ VLÁDOU 

1 INFRASTRUKTURA = 1 PROJEKT 



Časové nastavení výzvy  

• Datum vyhlášení avíza: říjen/listopad 2018 

• Datum vyhlášení výzvy: listopad/prosinec 2018 

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: květen 2019 

• Minimální délka trvání projektu: 18 měsíců 

• Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 

 

 



Finanční nastavení výzvy  

Alokace výzvy: 1 900 000 000 Kč  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: neurčena 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 

Projekty s investičními náklady  do 15 mil. Kč – maximální výše celkových 
způsobilých výdajů se rovná součtu max. 100 % investičních nákladů  a 
nepřímých nákladů    

Projekty s investičními náklady od 15 mil. Kč včetně do 200 mil. Kč – maximální 
výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 90 % investičních 
nákladů a nepřímých nákladů 

Projekty s investičními náklady 200 mil. Kč a více – maximální výše celkových 
způsobilých výdajů se rovná součtu max. 80 % investičních nákladů a nepřímých 
nákladů 

Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2020, resp. přípravy od vyhlášení výzvy  

 

 

 



Povinné aktivity 

Řízení projektu a realizační tým 

Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  

• Materiální a technická modernizace velké výzkumné infrastruktury;  

• Možnost realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů a 
případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v 
rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. 

• Stavebními úpravami nesmí dojít ke změně účelu využívání 
předmětného objektu.  

• Při stavebních úpravách musí zůstat zachována zastavěná plocha 
objektu a zároveň obestavěný prostor objektu.  



Volitelná aktivita 

In-kind příspěvek  

• Dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních 
státech Evropské unie.  



Vyloučené aktivity 

• nová výstavba, dobudování, nákup pozemků za účelem nové výstavy či 
dobudování ; 

• stavební úpravy vedoucí ke změně zastavěné plochy objektu či ke změně 
obestavěného prostoru objektu; 

• stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využívání předmětného objektu 

• stavební úpravy bez vazby na modernizaci či upgrade VVI či in-kind   

• výzkum;  

• členství v zahraničních nebo mezinárodních výzkumných infrastrukturách či 
mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje (zejména mandatorní a jiné členské 
poplatky). 

Vyloučenými, tj. nepodporovanými, aktivitami jsou aktivity, které jsou podporované z 
aktivity MŠMT na podporu velkých výzkumných infrastruktur (LM).  



Další nastavení  

Návaznost na strategie: soulad s RIS3 strategií  

Přípustné místo realizace: ČR, volitelná aktivita i na území EU  

Udržitelnost: 5 let    



Výzva Výzkumné e-infrastruktury 
 
 



Identifikace výzvy Výzkumné e-infrastruktury  

PO 1, SC 1  

 

• výzva: průběžná 

• typ podporovaných operací: Individuální projekty 

• hodnocení: jednokolové 

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

• Věcné hodnocení 



Cíl výzvy Výzkumné e-infrastruktury  

Cílem této výzvy je podpořit upgrade a modernizaci výzkumných 
infrastruktur financovaných z účelové podpory velkých výzkumných 
infrastruktur v letech 2020-2022. 

PŘEDPOKLAD 3 PROJEKTŮ 

INFRASTRUKTURY SCHVÁLENÉ VLÁDOU 



Časové nastavení výzvy  

• Datum zveřejnění avíza: říjen/listopad 2018 

• Datum vyhlášení výzvy: listopad/prosinec 2018 

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: květen 2019 

• Minimální délka trvání projektu: 18 měsíců 

• Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 

 

 



Finanční nastavení výzvy  

Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: neurčena 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 100 000 000 Kč  

Limity kapitol rozpočtu: Výdaje na přímé aktivity – investiční - tato kapitola 
rozpočtu projektu musí tvořit minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů 
projektu a zároveň maximální výše této kapitoly rozpočtu projektu nesmí 
přesáhnout 80 % investičních nákladů uvedených ve vládou ČR schváleném 
materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným 
infrastrukturám v období 2020-2022 (bude doplněno usnesení vlády ČR).  

Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2020 , resp. přípravy od vyhlášení výzvy  

 

 

 



Povinné aktivity 

Řízení projektu a realizační tým 

Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  

• Materiální a technická modernizace velké výzkumné infrastruktury;  

• Možnost realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů a 
případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v 
rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy. 

• Stavebními úpravami nesmí dojít ke změně účelu využívání 
předmětného objektu.  

• Při stavebních úpravách musí zůstat zachována zastavěná plocha 
objektu a zároveň obestavěný prostor objektu.  



Volitelná aktivita 

In-kind příspěvek  

• Dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních 
státech Evropské unie.  



Vyloučené aktivity 

• nová výstavba, dobudování, nákup pozemků za účelem nové výstavy či 
dobudování ; 

• stavební úpravy vedoucí ke změně zastavěné plochy objektu či ke změně 
obestavěného prostoru objektu; 

• Stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využívání předmětného objektu 

• Stavební úpravy bez vazby na modernizaci či upgrade VVI či in-kind   

• výzkum;  

• členství v zahraničních nebo mezinárodních výzkumných infrastrukturách či 
mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje (zejména mandatorní a jiné 
členské poplatky). 

Vyloučenými, tj. nepodporovanými, aktivitami jsou aktivity, které jsou podporované 
z aktivity MŠMT na podporu velkých výzkumných infrastruktur (LM).  



Další nastavení  

Návaznost na strategie: soulad s RIS3 strategií  

Přípustné místo realizace: ČR, volitelná aktivita i na území EU  

Udržitelnost: 5 let    



Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 
 



Evaluace výzvy Rozvoj kapacit pro VaV I 

• Podpořené aktivity vnímány pozitivně (všechny realizovány) 

o potřebnost dílčích podaktivit se odvíjí od potřeb jednotlivých organizací 

• Prvotní obavy z neznalosti procesu získání „HR Award“ 

o absolvování školení pořádaných EK 

o zprostředkování kontaktů na gestorku z EK a externí hodnotitele 

o vznik koordinačního kontaktního bodu v české kanceláři EURAXESS 

• Vysoká hodnota bagatelní podpory – 24 hod 

o nutné při další výzvě více komunikovat a vysvětlit 

• Finanční limit na popularizační aktivity – vyčlenění do vlastní výzvy 

o popularizace v OP VVV doplňkovou 

 



Identifikace výzvy Rozvoj kapacit pro VaV II 

PO 2, SC 5  

 

• výzva: kolová 

• typ podporovaných operací: individuální projekty 

• hodnocení: jednokolové 

• kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

• věcné hodnocení 



Cíl výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, 
výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti 
strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení  v rámci výzkumné 
organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné 
pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

 

JEDEN ŽADATEL (IČ) NEJVÝŠE JEDNA PROJEKTOVÁ ŽÁDOST 

PARTNERSTVÍ NENÍ POVINNĚ VYŽADOVÁNO 

 



Finanční a časové nastavení výzvy RKV II 

• Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč  

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč 

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 70 000 000 Kč 

• Datum vyhlášení výzvy: 15. října 2018  

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. února 2019 

• Minimální délka trvání projektu: 18 měsíců 

• Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 

 

 



Finanční nastavení výzvy RVK II – limity rozpočtu 

Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven 
limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.  

Výdaje na přímé aktivity – investiční – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit 
max. 25 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Výdaje spojené s aktivitou č. 8 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace 
výzkumu a vývoje – na výdaje této aktivity je stanoven limit max. 30 % z kapitoly 
rozpočtu Výdaje na přímé aktivity. 

Na podaktivitu č. 5.3 - Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce bude stanoven 
limit max. 30 % z kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity. 

Položka rozpočtu Cestovní náhrady – zahraniční – limit je stanoven na max. 15 % 
celkových způsobilých výdajů 

 

 



Cílové skupiny 

Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol, studenti vysokých škol, 
žáci základních a středních škol, zájemci o studium na vysoké škole, 
pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci 
vědy.  



Podporované aktivity 

Aktivita č.1: Řízení projektu – povinná aktivita 

Aktivita č. 2: Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s 
podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ – povinně volitelná aktivita 

• Proces získání „HR Award“ 

o aktivita povinná pro organizace, které nezahájily proces získání „HR Award“ alespoň 
v 1 ze svých součástí 

o v rámci realizace projektu bude povinné provedení interní analýzy a vypracování 
akčního plánu (závazná realizace prvního roku procesu získání HR Award) + 
personální zajištění a vzdělávání v této oblasti. 

o Na aktivitu vztažena udržitelnost do znovuudělení ocenění HR Award (potvrzení od 
EK) 

POKUD JE PROCES HR AWARD REALIZOVÁN Z JINÝCH ZDROJŮ AKT. Č. 2 NENÍ POVINNÁ 



Podporované aktivity– volitelné aktivity 

 

Aktivita č. 3: Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové 
rovnosti a řízení výzkumné organizace 

• Podaktivity spojené s rozvojem lidských zdrojů a genderové rovnosti 

• Podaktivity spojené s rozvojem řízení výzkumné organizace 

SNÍŽENÍ BAGATELNÍ PODPORY OPROTI VÝZVĚ Č. 1 

 

Aktivita č. 4: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení 
výzkumné organizace 

• 4.2 Implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ vč. 
souvisejícího vzdělávání relevantních pracovníků 

 



Podporované aktivity – volitelné aktivity 

Aktivita č. 5: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace 

• 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a 
dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem 

o Stáže výzkumných pracovníků/vedoucích pracovníků výzkumných 
organizací/ostatních pracovníků v oblasti výzkumu a inovací v zahraničních 
pracovištích 

o Hostování zahraničních odborníků působících v těchto organizacích v českých 
výzkumných organizacích (přenos know-how do českého prostředí) 

o Délka stáže/hostování maximálně 3 měsíce (minimální délka pobytu 2 dny) 

• 5.3 Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce 

o rozvoj odborných jazykových kompetencí 

o vědecká komunikace a její psané žánry, techniky vědeckého psaní v cizím jazyce 

o úhrada jazykových korektur 

o úhrada poplatků za vydání odborných cizojazyčných publikací 



Podporované aktivity– volitelné aktivity 

Aktivita č. 6: Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a 
transferu technologií 

• Oproti RKV I doplněno o aktivity nabízené ve výzvě č. 14 - Budování 
expertních kapacit – transfer technologií 

o V případě, že byly nabízené aktivity žadatelem realizovány v předchozích 
výzvách, jejich podpoření z výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II je 
možné pouze za předpokladu, že žadatel v projektové žádosti doloží, že 
se prokazatelně jedná o potřebný rozvoj těchto realizovaných oblastí 

Aktivita č. 7: Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým 
informacím PODPORA OPEN ACCESS 

o oproti RKV I vyčleněno do samostatné aktivity 

Aktivita č. 8: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje 



Vyloučené aktivity 

• Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup 
pozemků 

• Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky) 

• Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce) 

• Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže  

• Proof-of-concept aktivity 

• Pre-seed aktivity 

• Poradenství pro komercializaci konkrétního výsledku výzkumu a vývoje – 
právní a finanční služby (ochrana duševního vlastnictví, přihláška 
patentu nebo průmyslového/užitného vzoru, práce s potenciálními 
investory, příprava smluv…) nezbytné pro zajištění komercializace 

• Školka či dětská skupina 



ESF výzva pro vysoké školy II 
 



Identifikace výzvy 

• PO 2, IP 1, SC 1 a 2 

 

• kolová výzva 

• komplementární s PO 3 IP 1 SC 4 v oblasti vzdělávání budoucích 
pedagogických pracovníků a s PO 2 IP 2 SC 1 ve vazbě s názvem Podpora 
VŠ v OP VVV 

• Jednokolový model hodnocení  



Cíl výzvy 

Cílem výzvy je podpora vysokých škol, které na základě 
specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení 
kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do 
studijních programů, zvýšení účasti studentů se specifickými 
potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin 
a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení 
studijní neúspěšnosti studentů.  

JEDEN ŽADATEL JEDNA ŽÁDOST O PODPORU. 

 



Časové nastavení výzvy  

• Zveřejnění avíza výzvy na webu MŠMT: 18. října 2018 

• Vyhlášení výzvy: 1. listopadu 2018 

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. listopadu 2018 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. února 2019 BUDE POSUNUTO 

• Nejzazší datum pro zahájení fyzické realizace projektu: 1. března 2020 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. prosince 
2022  

 

• Minimální délka trvání projektu: není stanovena  

• Maximální délka trvání projektu: 64 měsíců  



Finanční nastavení výzvy  

Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč 

 

Minimální výše výdajů na projekt: 1 500 000 Kč 

Maximální výše výdajů na projekt BUDE ZNOVU PROJEDNÁNO 4.10. PRAC. KOMISE VŠ  

• Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České 
vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská 
univerzita v Praze: 60 000 000 Kč; 

• ostatní žadatelé: 35 000 000 Kč. 

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR. 

 

Výdaje jsou časově způsobilé nejdříve od 1. 9. 2017. 

Paušální sazba je stanovena ve výši 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance  

 



Cílové skupiny 

SC 1 

• studenti vysokých škol 

• akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol 

SC 2 

• studenti vysokých škol 

• žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-
ekonomický status, zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní 
zázemí, představují překážky pro přístup a úspěšné dokončení 
vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu práce 

• žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole 

• akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol 

 



Povinná aktivita 

Aktivita č. 1: Řízení projektu.  



Oprávněné aktivity SC 1 

POVINNĚ VOLITELNÉ AKTIVITY 

• Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy. 

• Aktivita č. 3: Tvorba nových a/nebo úprava obsahu stávajících 
bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících 
potřeby praxe. PODMÍNKOU JE OPĚT ZÍSKÁNÍ AKREDITACE 

• Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace. 

VOLITELNÁ AKTIVITA 

• Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s 
uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do 
strategického řízení studijních programů na vysokých školách. 

39 



Oprávněné aktivity SC 2 

POVINNĚ VOLITELNÁ AKTIVITA 

• Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb. 

 

VOLITELNÁ AKTIVITA 

• Aktivita č. 7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových 
studentů pro studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ. 

40 



Vyloučené aktivity 

• výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech, 

• pilotáže studijních programů po udělení akreditace, 

• výzkumné aktivity,  

• volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných 
kompetencí nebo internacionalizaci, 

• volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce a volnočasové 

aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, 
případně osoby z cílové skupiny, 

• aktivity zaměřené na mimořádně nadané studenty , 

• pořizování staveb, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo 
úprava prostor, 

• úpravy obsahu a tvorba doktorských studijních programů . 



ERDF výzva pro vysoké školy II 
 



Identifikace výzvy 

• PO 2, IP 2, SC 1 

 

• kolová výzva 

• komplementární s PO 2 IP 1 SC 1 a SC 2 ve vazbě s názvem Podpora VŠ v 
OP VVV 

• Jednokolový model hodnocení  



Cíl výzvy 

Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím doplňkové investiční 
podpory intervencí ESF výzvy pro vysoké školy II realizovaných 
v rámci SC 1 a 2 IP 1 PO 2 OP VVV prostřednictvím investic 
do infrastruktury a investičně náročného vybavení. 

JEDEN ŽADATEL JEDNA ŽÁDOST O PODPORU. 

 

 



Časové nastavení výzvy  

• Zveřejnění avíza výzvy na webu MŠMT: 18. října 2018 

• Vyhlášení výzvy: 1. listopadu 2018 

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. listopadu 2018 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. února 2019 BUDE PRODLOUŽEN 

• Nejzazší datum pro zahájení fyzické realizace projektu: 1. března 2020 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. prosince 2022  

 

• Minimální délka trvání projektu: není stanovena  

• Maximální délka trvání projektu: 64 měsíců  



Finanční nastavení výzvy  

Alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč 
 

Minimální výše výdajů na projekt: 1 500 000 Kč 

Maximální výše výdajů na projekt: 250 000 000 Kč 

V případě podání více žádostí (VRR/MRR) nesmí v součtu přesahovat 250 
mil. Kč za žadatele. 

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory  

200 000 EUR. 
 

Výdaje jsou časově způsobilé nejdříve od 1. 9. 2017. 

Omnibus: paušální sazba na nepřímé náklady je stanovena ve výši 10 % 
přímých způsobilých nákladů na pokrytí nákladů na zaměstnance. 

 



Oprávněné aktivity 

POVINNÁ AKTIVITA 

• Aktivita č. 1: Řízení projektu.  

 

POVINNĚ VOLITELNÉ AKTIVITY 

• Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – rekonstrukce, nákup 
přístrojů. 

• Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – rekonstrukce, 
dobudování, pomůcky – vše pro studenty se SP. 

• Aktivita č. 4: Informační zdroje pro výuku. NESMÍ BÝT DUPLICITNÍ S 
CZECHELIB 



Vyloučené aktivity 

• výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech, 

• dobudování nebo rekonstrukce prostor, které nejsou v majetku 
příjemce/partnera s výjimkou instalace zařízení do pronajatých prostor, která je 
součástí pořizovací ceny tohoto zařízení, 

• budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity bez vazby 
na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci, 

• budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, které neorganizuje 
instituce příjemce, nebo které se uskutečňují v prostorách v majetku jiného 
subjektu, než je subjekt příjemce, 

• budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, kterých se neúčastní 
studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny, 

• centrální přístup institucí k informačním zdrojům, který byl již podpořen v rámci 
jiných projektů (např. CzechELib)  



Vyloučené aktivity 

• aktivity, které nejsou doplněním aktivit komplementární ESF výzvy pro vysoké 
školy II, 

• výstavba a rekonstrukce infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. 
jídelní a ubytovací prostory, sklady apod., 

• rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce předmětného 
objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a výdaje na modernizaci nebo 
rozšiřování centrálního technického provozního zázemí (kotle, klimatizace 
apod.), 

• dopravní infrastruktura v rozsahu nad rámec požadavků platné legislativy 
s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit 
pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury a usnadnění činností pro 
handicapované a cílové menšinové skupiny, 

• výstavba nové infrastruktury, 

• dobudování, které neslouží k podpoře studentů se specifickými potřebami. 
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Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ 
 



Identifikace výzvy 

PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
 
IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému 
vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a 
úrovně dosaženého vzdělání 
 
SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 
 
• Průběžná výzva 
• Jednokolový model hodnocení 
 



Cíl výzvy 

Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem na VŠ 
prostřednictvím rozvoje systému interní grantové soutěže na VŠ. 
Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám, 
které realizují výuku spojenou s výzkumem (doktorské studium). 

Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých 
strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení 
předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti 
či snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.  



Žadatelé 

Oprávnění žadatelé: vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách:  
• veřejné vysoké školy, 
• státní vysoké školy, 
• ostatní subjekty: soukromé vysoké školy (o.p.s., a. s., s. r. o., z. ú.). 

 

Omezení:  

• pouze vysoké školy s akreditovanými Ph.D. programy 

• nejvýše jedna žádost o podporu na žadatele 



Předpokládané časové nastavení výzvy 

• Zveřejnění avíza: leden/únor 2019 

• Vyhlášení výzvy: únor 2019 

• Zahájení příjmu žádostí o podporu: únor 2019 

• Ukončení příjmu žádostí o podporu: červen 2019 

• Nejzazší datum ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2022 

 

• Minimální délka realizace projektu: 18 měsíců 

• Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců 



Finanční nastavení výzvy 

• Předpokládaná alokace výzvy: 1 mld. Kč 

• Minimální/maximální výše CZV: bude upřesněno 
PRAVDĚPODOBNĚ PODLE POČTU DSP STUDENTŮ 

• Financování: ex ante, ex post (OSS) 

• Způsobilost výdajů: od data vyhlášení výzvy v IS KP14+ 

 

UDRŽITELNOST NENÍ VYŽADOVÁNA 

SOUKROMÉ VŠ V REŽIMU DE MINIMIS 

 



Podporované aktivity 

Aktivita č. 1 - Řízení projektu 

Aktivita č. 2 - Zvyšování kvality interní grantové soutěže na VŠ 

Aktivita č. 3 - Implementace studentských grantů 

 

Všechny tři aktivity výzvy jsou pro žadatele povinné. 

 

Místo dopadu: ČR (aktivity č. 2 a 3) 

Místo realizace: ČR, EU, mimo EU (aktivity č. 2 a 3) 

 

 

 



Aktivita č. 2 - Zvyšování kvality interní grantové soutěže 

Předmětem aktivity č. 2 je zpracování (či úprava) a implementace schémat 
interní grantové soutěže na VŠ směřující k zvýšení její kvality: 

a) zvýšení kvality procesu hodnocení studentských grantů, 

b) zavádění či posilování role cizího jazyka, zejména angličtiny, jako 
realizačního jazyka interní grantové soutěže, 

c) rozvoj kompetencí odborných, technických a akademických pracovníků 
zajišťujících chod interní grantové soutěže, ŠKOLENÍ 

d) úpravy interních předpisů VŠ související s implementací opatření v 
bodech a-d, 

e) tvorba nových či úprava stávajících podpůrných vzdělávacích nástrojů 
pro žadatele/realizátory a mentory studentských grantů, 

f) pilotní ověření opatření pro zvýšení kvality schématu interní grantové 
soutěže. 



Aktivita č. 3 - Implementace studentských grantů 

Předmětem aktivity č. 3 je realizace studentských grantů. 

• Lze realizovat studentské granty individuální i týmové. Žádost o 
studentský grant podává hlavní řešitel. Tým tvoří studenti Ph.D. a 
mentor. V TÝMU BUDOU MOCI BÝTI I PREGRADUÁLNÍ STUDENTI 

Minimální kvalitativní kritéria:  

a) žádost o studentský grant je zpracována v anglickém jazyce, 

b) hodnocení žádosti o studentský grant zahrnuje posudek alespoň jednoho 
externího oponenta, 

 



Aktivita č. 3 - Implementace studentských grantů 

c) studentský grant je podpořen prostřednictvím soutěže na celouniverzitní 
úrovni formou hodnotících panelů dle vědních oblastí, 

d) studentský grant splňuje podmínky na minimální rozsah výstupů 
studentského grantu (bude upřesněno po jednání s EK), 

e) maximální výše jednoho studentského grantu na jeden rok činí 3 
miliony Kč, 

f) hlavním řešitelem studentského grantu je student doktorského studia 
zapsaný na univerzitě, která je realizátorem projektu výzvy NENÍ 
DOŘEŠENO JAKO FORMOU BUDOU DOKTORANDI PLACENI – ZDA 
STIPENDIEM NEBO MZDOU, BUDE PROJEDNÁVÁNO 4.10. 



Vyloučené aktivity 

• tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších 
hodnocení pro zlepšení kvality na celouniverzitní úrovni mimo oblast 
interní grantové soutěže 

• zavádění a rozvoj efektivních principů řízení a zkvalitňování 
strategického a projektového řízení mimo oblast interní grantové 
soutěže 

• studentské granty udělené studentům bakalářského a magisterského 
studia 

• studentské granty kombinující financování z účelové podpory na 
specifický vysokoškolský výzkum a z této výzvy 

• úpravy a akreditace studijních programů 

• výuka studijních programů 

 



Avízo výzvy č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na 
vysokých školách 

Datum vyhlášení výzvy 17. 9. 2018 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 17. 9. 2018, od 10 hod. 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 12. 2018, do 14 hod 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu     31. 12. 2022 

Alokace na výzvu       100 000 000 Kč 

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše výdajů: není stanovena 
Maximální výše výdajů: je dána součtem disponibilního limitu de minimis 
a částkou vlastního spolufinancování 200 000 € / 3 ROKY 
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Podporované aktivity výzvy 

Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v 
Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4. 

Aktivita č. 2: Zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro programy 
celoživotního vzdělávání. ŠKOLENÍ, ŠKOLENÍ, ŠKOLENÍ 

Aktivita č. 3: Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na 
výkon povolání. 

Volitelná aktivita: 

Aktivita č. 4: Podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního 
vzdělávání na úrovni instituce. NAPROGRAMOVÁNÍ WEBU 
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Vyloučené aktivity 

• podpora univerzit třetího věku, 

• pilotáž a výuka programů celoživotního vzdělávání, 

• tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných zájmově, 

• tvorba vzdělávacích programů/kurzů zaměřených na zvyšování 
kompetencí pracovníků vysokých škol, 

• zvyšování kompetencí pracovníků VŠ, kteří se nepodílejí na tvorbě 
programů CŽV v rámci aktivity č. 3 nebo se nebudou podílet na výuce v 
těchto programech nebo nebudou poskytovat podporu/služby 
účastníkům těchto programů, 

• výzkumné aktivity, 

• stavební úpravy – výstavba, dobudování nebo rekonstrukce prostor. 
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PRACOVNÍCI MŠMT DĚKUJÍ ZA POZORNOST 


