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OSNOVA  
 
• Lisabonská strategie  
• Evropský výzkumný prostor  
• Alokace částek na výzkum a vývoj v ČR  
• Základní rozdělení zdrojů financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
• Představení nejvýznamnějších grantových zdrojů financování V a V 
 
       

STRUČNÁ ANOTACE MODULU 

Modul je určen vědeckovýzkumným pracovníkům, kteří se zajímají o možnosti 
získání finančních prostředků pro zajištění svého výzkumu a vývoje. Obsah je 
strukturován tak, aby postihl co nejširší okruh možností financování a poskytl 
absolventům kurzu komplexní přehled.  
Studijní materiál vytvořený k modulu Vás seznámí s evropskou i  národní politikou 
podpory výzkumu a vývoje. Získáte přehled o nejvýznamnějších programech, do 
kterých je možné předkládat projekty za účelem získání finančních prostředků na 
podporu výzkumu a vývoje. 
 
 
 
 
 



   
 
CÍL 
 
• Seznámit se s možnostmi financování výzkumu a vývoje, jednotlivými programy 

a pravidly účasti.  
• Předat účastníkům kurzu znalosti a praktické zkušenosti z oblasti financování 

výzkumu a vývoje.  
• Vyzkoušet praktické ukázky vyhledávání vhodných dotačních programů  

a přípravy projektové přihlášky. 
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