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Fondy EU – přehled dotačních možností s akcentem na mezinárodní 
mobilitu a spolupráci  
  OP - Evropská územní spolupráce 
  INGO II 
  EUPRO II 
  COST CZ 
  KONTAKT II 
  7. RP / HORIZONT 2020 – Akce Marie Curie 
 
Obecné tipy pro plánování financování projektů 
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Struktura semináře 
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Financování projektů 
 

 
Projektový záměr 

 

Vyhledávání a volba 

finančních prostředků 

 

 

Nabídka finančních 
zdrojů 

 

Projektový záměr 

 

Informační portály 

Poskytovatelů 

dotace, využití 

agentur 

Propagace 

dotačních možností 

formou seminářů, 

inzerátů… 



- Fondy EU jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti.  
- finanční prostředky z Fondů EU jsou určené ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 
regiony. 
- Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 
 Strukturální fondy:     
  Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - investice 
  Evropský sociální fond (ESF) – „měkké“ projekty 
 Fond soudržnosti (FS) – dopravní infrastruktura, ŽP 
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Fondy EU 
 



- OP Meziregionální spolupráce (spolupráce veřejných institucí, přenos informací a výměna 
zkušeností v rámci kooperací a sítí – inovace, znalostní ekonomika, ŽP) 
- OP Nadnárodní spolupráce (nadnár. spolupráce veřejných institucí ) 
ESPON 2013 (výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje- harmonický 
rozvoj regionů) 
- Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 
- OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013 
- Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 
- Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a   
Českou republikou 
- Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013  
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OP - Evropská územní spolupráce 
Možnosti mezinárodní spolupráce 



- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
- Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - INGO II, EUPRO II 
- Mnohostranné spolupráce 
 - Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje 
 (EUREKA CZ) 
 - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-
 operation in Scientific and Technical Research – COST CZ) 
- Dvoustranné spolupráce 
 KONTAKT II- mezinárodní dvoustranné dohody o vědeckotechnické spolupráci se: 
 Spolkovou republika Německo, USA, Belgií - Vlámským společenstvím, Čínskou 
 lidovou republikou, Francií, Indií, Itálií, Japonskem, Korejskou republikou, 
 Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Ruskou federací, Řeckem, Slovenskem, 
 Slovinskem atd. 
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Programy podpory výzkumu a vývoje spadající do 
kompetencí MŠMT 



INGO – International Non – Governmental Organization 
 
Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGOII je umožnit účast 
českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými 
nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých osobností v řídících orgánech 
mezinárodních vědeckých organizací 
 
Program INGO je určen na podporu projektů základního výzkumu 
 
Forma veřejné soutěže, vyhlašován 1x ročně, doba řešení projektů max. 3 roky 
 
Projekty hrazeny do výše 100% uznaných nákladů 
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INGO II 
Program mezinárodní spolupráce ve VaV  



Podprogramy INGO II-INFRA  a  INGO II-POPLATEK 
 
Cílem podprogramu INGO II – INFRA je usnadnit výzkumnou spolupráci českých vědeckých pracovišť se 
špičkovými evropskými a mimoevropskými nevládními mezinárodními organizacemi výzkumu 
financováním poplatků za účast v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje nevládních mezinárodních 
organizací výzkumu a podporou prováděného výzkumu 
 Např. úhrada účasti na výzkumu v CERN 
 
Cílem podprogramu INGO II – POPLATEK je podpora projektů zaměřených na úhradu poplatků za členství 
v mezinárodních nevládních organizacích výzkumu a nákladů za účast na jednáních řídicích orgánů 
odborných mezinárodních společností.  
Dostane-li se zástupce České republiky do vedení mezinárodní (evropské, světové) odborné vědecké 
společnosti, jde beze sporu o prestižní záležitost a je v zájmu České republiky pomoci hradit náklady 
spojené s takovou aktivitou. 
V jednotlivých státech jsou tyto náklady hrazeny např. jako součást institucionálního příspěvku 
výzkumným institucím nebo jako součást nákladů na řešení projektů. 
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INGO II 
Program mezinárodní spolupráce ve VaV  



- Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit prostřednictvím 
podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, zvýšení účasti 
v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách. 
 
- Finanční prostředky:  na přípravu návrhu projektů pro jednotlivé výzkumné programy rámcových 
programů, bilaterální aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji založené na dvoustranných 
mezivládních smlouvách o vědeckotechnické spolupráci, na přípravu periodických věcných a finančních 
zpráv a dalších činností pro podporu úspěšné účasti českých výzkumných pracovišť ve výše uvedených 
aktivitách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.  
 
- Podpora projektů základního výzkumu 
 
- Forma veřejné soutěže, vyhlašován 1x ročně, max. 4-leté projekty 
 
- Projekty hrazeny do výše 100% uznaných nákladů 
 
- Hodnotící kriteria a uznatelné náklady viz.program INGO II a příslušné dokumenty (zadávací    
  dokumentace) 
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EUPRO II  
Program mezinárodní spolupráce ve VaV  



COST - The European Cooperation in the Field of the Scientific and Technical Research  
 - Cílem programu COST CZ je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním 
 výzkumu výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států 
 COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST.  
 - COST koordinuje výzkum a vývoj formou tzv. Akcí (výzkumných programů), k nimž se 
 mohou instituce zabývající se výzkumem a vývojem z členských států COST připojovat svými 
 vlastními projekty.  
 
COST: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbská republika, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, spolupracujícím státem je 
Izrael 
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COST CZ 
Podpora mnohostranné mezinárodní spolupráce 



        Základní oblasti, ve kterých jsou vyhlašovány Akce: 
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COST CZ 
Podpora mnohostranné mezinárodní spolupráce 

-    Max. 4-leté projekty 
 
- Projekty základního     
      výzkumu 
 
- Financování max. 100%   
      uznaných nákladů 
 



- Podpora v programu KONTAKT II je určena na podporu individuálních projektů mezinárodní   
  dvoustranné spolupráce ve výzkumu a vývoji, se zvláštním důrazem na bilaterální spolupráci se státy  
   mimo Evropskou unii (např. Rusko, Japonsko, Jižní Korea, Izraele, USA, Indie, Jihoafrická republika,  
   Argentina, Chile)   
 
- Finanční prostředky programu KONTAKT II se použijí na úhradu nákladů spojených s prováděním    
  základního a aplikovaného výzkumu, společných projektů, kterých se účastní alespoň jedna partnerská  
  výzkumná organizace z každého zúčastněného státu.  
 
- 2-4-leté projekty 
- Základní i aplikovaný výzkum 8:1 
- 100% uznaných nákladů na ZV a 50% na AV 
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KONTAKT II  
Dvoustranná spolupráce ve výzkumu a vývoji 
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7. Rámcový program (7.RP) 

Zdraví 

 

MYŠLENKY 

 

Evropská 

výzkumná 
rada 

 

Základní 
odborná 

příprava  
Potraviny, 

zemědělství a 

biotechnologie Celoživotní 
vzdělávání  

Partneství 
průmyslových 

podniků a VŠ 
 

Informační a 
komunikační 

technologie 
Mezinárodní 

rozměr 

LIDÉ 
 

Specifické 

akce 
Nanovědy, 

nanotechnologie, 
materiály a nové 

výrobní 

technologie 

Výzkumné 
infrastruktury 

 

Výzkum ve 

prospěch MSP 
Energetika 

Regiony 
znalostí 

Výzkumný 
potenciál 

Životní prostředí 
(včetně změny 

klimatu) Věda ve 

společnosti 

Rozvoj 
výzkumné 

politiky 
Doprava (včetně 

letectví) 

KAPACITY 

Mezinárodní 

spolupráce 

Sociálně-
ekonomické a 

humanitní vědy 

SPOLUPRÁCE 

 

Bezpečnost a 

vesmír 

Nejaderné činnosti 
společného výzkumného 

střediska a EURATOM 

 

 



1) Projekty založené na spolupráci (CP) 
  výzkumné projekty realizované řešitelským týmem s jasně  
  definovanými vědeckými a technologickými cíli a konkrétními 
  výsledky 
2) Koordinační a podpůrné akce (CSA) 
  projekty zaměřené na koordinaci a podporu výzkumných  
  aktivit, spolupráci mezi různými skupinami a podporu politik 
3) Sítě excelence (Networks of Excellence, NoE) 
4) Výzkum ve prospěch specifických skupin (např. MSP) 
5) Individuální projekty – podpora hraničního výzkumu (ERC) 
6) Podpora odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumníků 
  Marie Curie granty 
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Typy projektů 7.RP 



-  Cíle: podpořit jednotlivce v cestě za výzkumnou kariérou, zvýšit přitažlivost      
   Evropy pro nejlepší výzkumníky a zamezit odlivu evropských vědců 
 
- Typy akcí Marie Curie: 
 - Evropské stáže (IEF), Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné 
 pracovníky (IOF), Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF) 
 - Evropské reintegrační granty (ERG),  
 - Mezinárodní reintegrační granty (IRG) 
 - Školicí sítě (ITN) 
 - Společné projekty akademických organizací a komerčních podniků  
   (IAPP) 
 - Mezinárodní výměnné stáže (IRSES) 
 - Kofinancování regionálních, nár. a mezinár. programů (COFUND) 
   Noc vědců 
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Lidé (Akce Marie Curie) 
mezinárodní mobility 



Výzkumní pracovníci : 
 
  Začínající  (Early Stage Researchers) 
 méně než 4 roky praxe ve výzkumu a nemají PhD 

   Zkušení  (Experienced Researchers) 
 více než 4 roky praxe ve výzkumu nebo mají PhD 

  
Obecná podmínka : 
   Mezinárodní mobilita 
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Lidé (Akce Marie Curie) 
mezinárodní mobility 
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Lidé (Akce Marie Curie) 
mezinárodní mobility – financování stážistů 
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Lidé (Akce Marie Curie) 
mezinárodní mobility – financování stážistů 
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Přehled výzev na rok 2013 

Zdroj: P. Perutková, TC AV ČR 
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Horizont 2020 - příští (rámcový) program 
EU pro výzkum a inovace (2014-2020) 

Zdroj: P. Perutková, TC AV ČR 
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Akce Marie Skłodowska Curie II 

Zdroj: P. Perutková, TC AV ČR 



Plánování uznatelných nákladů (přímých a nepřímých) na realizaci 
projektu, struktura se liší v závislosti na typu programu, „nacenění 
aktivit“ 
 
Praktické rady: 
 - Pečlivě nastudujte uznatelnost nákladů, finanční         
    limity aj. 
 - Reálné náklady + rezerva na nepředvídané výdaje 
 - Přiměřenost cílům a velikosti projektu 
 - Vždy na konec 
 - Nastudovat Příručku pro žadatele 
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Obecné tipy pro plánování financování projektu – rozpočtu 
projektu 

 



Způsobilé výdaje: 
 
- Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní 
- Související s činnostmi projektu 
- Doložitelné účetními doklady 
- Datum uskutečnění výdaje – v době trvání projektu – datum v    
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
- Vždy kalkulace v rámci CELKOVÉHO rozpočtu, pozor na případné limity                      
   jednotlivých rozpočtových kapitol 
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Rozpočet projektu 
 



 
1. Osobní náklady 
2. Cestovné (místní, zahraniční) 
3. Zařízení a vybavení (investice, neinvestice) 
4. Spotřební materiál, režie 
5. Nákup služeb 
6. Stavební úpravy 
7. Přímá podpora 
 
Náklady mohou být také děleny na: 
       přímé 
      nepřímé 
 
Způsobilé náklady a limity jednotlivých kapitol vždy přesně stanoveny v PPŽ a PPP, 
zadávací dokumentaci k VS 
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Struktura rozpočtu – zjednodušený příklad 
 



 
DĚKUJI ZA POZORNOST 

 
Mgr. Pavla Tresterová 

 
 
 
 

Šlechtitelů 27 
78371 Olomouc 
Tel: 774709087 
Fax: 585631401 

pavla.tresterova@upol.cz 
www.psup.cz 
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