
Výzva

Excelentní výzkum

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Základní informace k výzvě

Identifikace výzvy

• Název výzvy: Excelentní výzkum

• Prioritní osa: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

• Investiční priorita: IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a 

kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných 

středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

• Specifický cíl: SC 1 – Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu 

a jeho výsledků 

• Číslo výzvy: 02_16_019 



Základní informace k výzvě

Časové nastavení

Datum zahájení příjmu žádostí (1. kolo): 8. 2. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí (1. kolo): 10. 6. 2016 do 14 hod.

Datum zahájení příjmu žádostí (2. kolo): 11. 11. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí (2. kolo): 17. 2. 2017 do 14 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2022

Minimální délka trvání projektu: 48 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 81 měsíců



Základní informace k výzvě

Finanční alokace

Alokace na výzvu: 6 000 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: ekvivalent 50 000 000 EUR v Kč (cca 

1,4 mld.) u projektů, které nenaplňují znaky veřejné podpory / ekvivalent 40 000 000 

EUR v Kč (cca 1,12 mld.) u projektů, které naplňují znaky veřejné podpory

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj 

Způsob financování: Ex ante financování

Výše 1. zálohové platby: max. 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu 



Základní informace k výzvě

Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle 
definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 
198/01): 

• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních 
složek státu, 

• veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 

• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

• ostatní subjekty. 

Žadatel je povinen mít provozovnu nebo pobočku na území ČR 



Základní informace k výzvě

Partnerství

Partnerství není povinně vyžadováno. 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí 
dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01): 

• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních 
složek státu, 

• veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, 

• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost, 

• ostatní subjekty. 



Věcné zaměření výzvy

• Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního 

charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje 

dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho 

originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím 

koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného 

týmu a materiálně technického vybavení.

• Bude podporována internacionalizace výzkumu a budování jednoznačných 

vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k tvorbě nových 

výsledků (publikací, patentů, aj.) a k podávání společných návrhů projektů do 

prestižních mezinárodních grantových soutěží (Horizon 2020, 

EURATOM, apod.). 



Věcné zaměření výzvy

• Podpořeny budou projekty, které budou mít dostatečnou kvalitu a potenciál (např. 

publikace, aplikované výsledky, účasti v mezinárodních projektech), aby mohly 

dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti v mezinárodním prostředí. 

• Podpora bude směřována do projektů orientovaného výzkumu, které mají potenciál 

podpořit tvorbu aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. 

• Klíčová je koncentrace personálních a finančních zdrojů do rozvoje kapacit pro 

excelentní výzkum a využití existující moderní infrastruktury.

Výzkumné centrum:

Tematicky jasně vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje. Jde o jasně organizačně 

vymezenou a účetně oddělenou instituci, část instituce nebo obdobně vyčleněné 

společné pracoviště několika institucí. 



Věcné zaměření výzvy

Popis podporovaných aktivit: 

a) Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou 
mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného 
výkonu výzkumných center. Bude podpořen orientovaný výzkum  
interdisciplinárního charakteru s potenciálem podpořit tvorbu 
aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu.
V žádosti o podporu musí být popsán alespoň jeden výzkumný 
program, jeho aktivity a cíle. 

b) Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury – materiálně, 
technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity 
v návaznosti na podporovanou aktivitu a). 



Věcné zaměření výzvy

Popis podporovaných aktivit: 

c) Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha –
výstavba nového výzkumného centra či rekonstrukce objektů, které 
budou nově sloužit jako výzkumné centrum v návaznosti na 
podporovanou aktivitu a). Tato aktivita je možná pouze na území hl. 
města Praha. 

d) Rozvoj výzkumných týmů – podpora výzkumu prostřednictvím 
podpory či zvýšení počtu výzkumných týmů včetně jejich 
dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné či 
technické pracovníky. 

e) Rozvoj internacionalizace – posílení mezinárodní dimenze a 
intenzivní vědecké spolupráce s alespoň jednou přední organizací pro 
výzkum a šíření znalostí v zahraničí v návaznosti na podporovanou 
aktivitu a). 

f) Řízení projektu



Věcné zaměření výzvy

Podporované aktivity

Žadatel je povinen vybrat jednu z uvedených skupin aktivit: 

• písm. a), b), c), d), e) a f), nebo 

• písm. a), b), d), e) a f). 

Aktivity musí být realizovány ve vazbě na jedno výzkumné centrum, popř. 
ve spolupráci výzkumných center. 

Popis vyloučených aktivit

• Budování nového výzkumného centra mimo území hl. města Praha

• Podpora udržitelnosti projektů z předchozího programového období 



Věcné zaměření výzvy

Cílová skupina: 

• pracovníci výzkumných organizací, 

• studenti doktorských studijních programů vysokých škol.

Návaznost na strategie:

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro 
inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 
a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s 
alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň 
jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem 
uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze. 

Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu. 



Věcné zaměření výzvy

Udržitelnost: 

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby 
příjemci (tj. od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt 
finančně ukončen ze strany ŘO“). 

Výdaje spojené s financováním udržitelnosti výstupů projektu po 
dobu udržitelnosti jsou hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.



Územní zaměření

Místo dopadu realizace je území České republiky. 

Projekty musí být realizovány na území České republiky. 

V případě aktivity c) je možná její realizace pouze na území hl. 
města Praha. 



Monitorovací indikátory

Indikátory výstupů:

• Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných 
subjektech / ženy

• Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách / ženy

• Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center excelence 

• Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez 
záboru zemědělského půdního fondu 



Monitorovací indikátory

Indikátory výsledků:

• Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v 
programech mezinárodní spolupráce 

• Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené 
podpořenými subjekty 

• Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním 
spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 

• Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými 
subjekty 

Přehled monitorovacích indikátorů je uveden v příloze č. 1 výzvy.



Způsobilé výdaje

Časová způsobilost výdajů

• Projekty, které budou realizovány v režimu dle varianty A: Z 
časového hlediska jsou způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy 
v IS KP14+. Podmínkou způsobilosti tedy je, že všechny úkony, 
které se váží k způsobilým výdajům, byly uskutečněny po datu 
vyhlášení výzvy v ISKP14+ (včetně tohoto data). 

• Projekty, které budou realizovány v režimu dle varianty B: Z 
časového hlediska jsou způsobilé výdaje ode dne podání žádosti o 
podporu, resp. zahájení prací na projektu smí proběhnout 
až po podání žádosti o podporu. 



Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost výdajů

• výdaje spojené s podporou výzkumu;

• výdaje spojené s dobudováním, modernizací či upgradem 
infrastruktury (materiální, technická a informační podpora, která se 
váže na podporu výzkumu);

• výdaje spojené s budováním nového výzkumného centra na 
území hl. města Praha (výdaje s pojené s postavením nového 
výzkumného centra či rekonstrukce objektů), které budou nově 
sloužit jako výzkumné centrum v návaznosti na podporu výzkumu;

• výdaje spojené s rozvojem výzkumných týmů;

• výdaje spojené s rozvojem internacionalizace v návaznosti na 
podporu výzkumu apod.



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje – investiční

- výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 
1 rok a částkou pořizovací ceny vyšší než 40 000 Kč u hmotného a 
vyšší než 60 000 Kč u nehmotného majetku;

Podle druhu:

• Pozemky

• Budovy a stavby

• Stroje a zařízení

• Hardware a osobní vybavení

• Dlouhodobý nehmotný majetek



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje – neinvestiční

• Osobní náklady

- Odborné a administrativní pozice projektu

- Odborné pozice – zajišťují aktivity projektu a pracují s cílovou 
skupinou projektu

- Administrativní tým – zajišťují chod projektu, provádějí ho 
monitorování, připravují vyúčtování, zajišťují publicitu.

Varianty pro stanovení mezd/platů  - řídí se mzdovými limity, lze 
využít limitů pro klíčové/excelentní zaměstnance



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje – neinvestiční

• Cestovní náhrady

- Tuzemské i zahraniční cesty

- Účel cesty musí souviset s projektem

- Cesty realizované osobami zapojenými do projektu

- Cestovní náhrady zahraničním expertů, tzv. „per diems“



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje – neinvestiční

• Hmotný majetek a materiál

- Hardware a osobní výdaje

- Stroje a zařízení

- Materiál – vybavení a výzkumný či výukový materiál, které slouží 
pro odborné klíčové aktivity nebo přímou práci s cílovou skupinou

• Drobný nehmotný majetek

• Místní kancelář

• Odpisy

• Nájem a leasing



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje – neinvestiční

• Služby

Např.:

- nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvářených publikací 

- odborné služby/studie a výzkum

- výdaje na konference/kurzy

- energie 

- opravy a údržba

- jiné výdaje



Způsobilé výdaje

Přímé výdaje – neinvestiční

• Správní a jiné poplatky

• Přímá podpora

Výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu a jejího zapojení do 
aktivit projektu



Způsobilé výdaje

• nebude využita zjednodušená forma vykazování celkových 
způsobilých výdajů projektu. 

• projekty budou vykazovat celkové způsobilé výdaje v režimu 
úplného vykazování 

Limity rozpočtu: 

• Položka rozpočtu Outsourcované služby – stanoven limit 
max. 49 % z celkových způsobilých výdajů. 

• Kapitola rozpočtu Osobní výdaje – stanoven limit 
max. 50 % z celkových způsobilých výdajů. 



Nezpůsobilé výdaje

• výdaje spojené s budováním nového výzkumného centra mimo 
území hl. města Prahy apod.;

• náklady spojené s financováním udržitelnosti projektů 
podpořených z předchozího programového období,

• náklady přímo financované v rámci projektů Národního programu 
udržitelnosti I (LO) a Národního programu udržitelnosti II (LQ),

• výdaje spojené s nákupem vybavení návštěvnického centra,

• výdaje spojené s popularizačními aktivitami souvisejícími s 
návštěvnickým centrem,

• výdaje spojené s rozvojem lidských zdrojů pro popularizační 
aktivity související s návštěvnickým centrem.



Finanční řízení

Spolufinancování:

Míra spolufinancování je pro žadatele, kterým je veřejná vysoká 
škola stanovena na minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů.

Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu.



Přílohy žádosti o podporu

• Čestné prohlášení

• Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele 
Organizace pro výzkum a šíření znalostí

• Doklad o právní subjektivitě

• Harmonogram klíčových aktivit

• Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh v anglickém 
jazyce

• Studie proveditelnosti / CBA

• Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu

• Potvrzení o návaznosti aktivit na strategické cíle Národní RIS3 
strategie



Přílohy žádosti o podporu

• Realizační tým

• CV vedoucích výzkumných pracovníků odborného týmu. Přílohou 
žádosti o podporu jsou CV jmenovitě uvedených vedoucích 
výzkumných pracovníků (včetně popisu jejich zkušeností a praxe).

• Prokázání vlastnické struktury žadatele/příjemce

• Prokázání vykonávání vědecké a výzkumné činnosti žadatele po 
dobu min. 2 let (RIV)

• Prohlášení o splnění definice výzkumné organizace dle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací

• Doklad o ročním obratu nebo o finančním zdraví 
žadatele/partnera – v případě VŠ výroční zprávy



Přílohy žádosti o podporu

• Principy partnerství a prohlášení o partnerství / Smlouva o 
partnerství

• Doklad o spolupráci s výzkumnou organizací v zahraničí

• Čestné prohlášení při aplikaci výjimky dle Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014 

• Prohlášení o velikosti podniku - v případě aplikace výjimky dle 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014



Přílohy žádosti o podporu

Přílohy pouze k plné žádosti o podporu

• Doklady dle stavebního zákona

• Projektová dokumentace a rozpočet stavby

• Doklady o prokázání vlastnických vztahů

• Ostatní povolení nezbytná pro realizace projektu



Hodnocení projektů

• Příjem žádostí probíhá ve dvou kolech:

− v prvním kole se překládá předběžná žádost o podporu 
(rozpracovaný výzkumný záměr, tj. aktivity a), d), e), f)

− ve druhém kole se předkládá plná žádost o podporu (dopracování 
aktivit b), c)

• V obou kolech projde žádost kontrolou přijatelnosti a formálních 
náležitostí a dále věcným hodnocením, které provádí externí 
hodnotitelé. Na jejich základě doporučení výběrová komise 
projekty k financování.

• Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č. 2 výzvy.



Důležité termíny

• Zpřístupnění příjmu žádostí o podporu: 9. února 2016

• Ukončení příjmu žádostí o podporu v 1. kole: 10. června 2016 14:00 hod.

• Termín předání projektové žádosti PS UP k zajištění elektronického 
podpisu: 27. května 2016



Děkuji za pozornost.


