
Dobrý den, 

 
ráda bych Vás informovala o tom, že MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 

podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA17) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.  
Informace k výzvě jsou uvedeny na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-
excellence, kontaktními osobami jsou Ing. Jarmila Horská, tel.: 234 811 557, e-mail: 
jarmila.horska@msmt.cz. Mária Krausová, DiS., tel. 234 811 244, email: maria.krausova@msmt.cz. 
  

Stručné shrnutí této výzvy 
VES17: INTER- ACTION 
Vědní oblasti: všechny 
Partnerská země: USA 
Doba trván projektu: 2-5 let 
Deadline: 31.10.2016 
 
Cíle podprogramu 
Podprogram je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých 

výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť. Pro tuto výzvu jsou partnerskou zemí Spojené 

státy americké a povinnou přílohou projektu je „Letter of Intent“ od amerického partnera.  

 

Harmonogram výzvy 

vyhlášení výzvy:  15. září 2016 

počátek soutěžní lhůty:  16. září 2016  

ukončení soutěžní lhůty:  31. října 2016  

počátek hodnotící lhůty:  1. listopadu 2016  

ukončení hodnotící lhůty:  17. května 2017 

 

Způsobilost uchazeče 

Způsobilým uchazečem je výzkumná organizace, malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem se 

sídlem v ČR, a to i v roli dalšího účastníka.  

 

Prokázání způsobilosti  je popsáno v zadávací dokumentaci na straně 8-15, část dokumentů 

k prokázání způsobilosti budu v případě zájmu a zapojení do této výzvy řešit s Rektorátem UK. 

 

Předkládání projektu 

Projekt se předkládá v českém jazyce (pokud není výslovně požadováno jinak) na předepsaných 

formulářích, které jsou dostupné na adrese http://www.msmt.cz/výzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence.  

 

Formáty poskytovatelem předepsaných formulářů není dovoleno jakýmkoliv způsobem měnit nebo 

upravovat. Za změnu se nepovažuje nakopírování příslušných částí tabulek formuláře z důvodu 

vkládání. V opačném případě bude návrh projektu z veřejné soutěže vyřazen. V případě finančních 

tabulek se veškeré údaje vkládají výhradně v celých korunách, nikoliv v celých tisících Kč. 

 

Jako obvykle návrh projektu může být podepsaný děkanem fakulty (s přiloženou plnou mocí), čestné 

prohlášení musí být podepsáno JM rektorem. Čestná prohlášení k podpisu nám zasílejte nejpozději 

do 20.10.2016. 
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Přímé náklady / výdaje projektu 

 Osobní náklady vč. povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních 

potřeb 

 Odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný) 

 Ostatní zboží a služby 

 Subdodávky 

 Cestovné 

Kurzové ztráty jsou způsobilým nákladem u položky, kde vznikly.  

 

Nepřímé náklady / výdaje 

Jedná se o náklady / výdaje spojené s realizací projektu, které nicméně nemohou být přímo spojené 

s žádnou konkrétní aktivitou daného projektu a jejich výši je nutné vypočítat poměrnou částkou. 

Jedná se například o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, úklid, údržbu, bezpečnost, 

připojení na internet, IT služby, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla apod.  

 

Pro stanovení výše nepřímých výdajů poskytovatel zavádí pevnou sazbu, jednotnou pro všechny 

příjemce, a to ve výši 25% z přímých nákladů.  Ze základu pro výpočet se odečítají: 

 Náklady na subdodávky 

 Náklady na služby poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách příjemce.  

 

Zdroje financování a výše podpory 

V návrhu projektu uchazeč specifikuje kromě způsobilých nákladů projektu předpokládané zdroje 

jejich financování. V případě vícezdrojového financování je uchazeč povinen zajistit dodržení 

stanovených limitů stanovené nařízením pro maximální intenzitu podpory, tak aby nedocházelo 

k dvojímu financování.  Všechny zdroje financování musí být vyčísleny a konkretizovány v návrhu 

projektu.  

 
PODPROGRAM/ PODPORA DLE KATEGORIE  

VÝZKUMU A VÝVOJE 
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EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ – VÝZKUMNÁ 

ORGANIZACE
[3]

 
100% 

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ – PODNIK 

 
25% 

 

Konečnou výši podpory u jednotlivých návrhů projektů stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením, 

s ohledem na konkrétní návrh uchazeče a výši poskytovatelem uznatelných nákladů. Výše míry 

podpory může být upravena i v průběhu realizace projektu na základě výsledků periodického 

hodnocení jednotlivých projektů.  

 

Očekávané výsledky 

Výsledky projektů musí být měřitelné a hodnotitelné podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.  

 

Očekávanými výsledky projektů v podprogramu jsou: 

 publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus 

s kódem „Jsc“, 

 publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus 

s kódem „Jsc“ ve  spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství 

zaměstnance příjemce/dalšího účastníka projektu, 

 výsledky s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ podle platné Metodiky.   

 

Uživatelem výsledků řešení projektů podprogramu budou: 

 odborná veřejnost, 

 instituce státní správy nebo samosprávy. 

 

V případě Vašeho zájmu o zapojení do této výzvy mě prosím informujte do 30.9. 2016. Jsem Vám 

k dispozici v případě dotazů či nejasností. 

 

Příjemný den 

 

 
Monika Frantová 
Projektová kancelář 
 
Univerzita Karlova  
Fakulta tělesné výchovy a sportu 
José Martího 31 
162 52  Praha 6 
Kancelář: H 113 
 
Tel: +420 220 172 098 
Email: frantova@ftvs.cuni.cz 
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