Podpora společných česko-korejských výzkumných
projektů
Smluvní rámec pro rozvoj česko-korejské spolupráce ve výzkumu a vývoji představuje
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické
spolupráci, podepsaná v Praze dne 4. března 1995. Implementačními orgány Dohody jsou na
české smluvní straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na korejské smluvní
straně Ministerstvo školství, vědy a technologie.
V souladu s Dohodou podporují smluvní strany řešení společných česko-korejských
výzkumných projektů. Národní rámec jejich podpory na české straně představuje program
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II. Veřejná soutěž ve výzkumu,
vývoji a inovacích k programu KONTAKT II je pro společné česko-korejské výzkumné
projekty vyhlašována jedenkrát za 2 roky, přičemž přijímány jsou návrhy společných
výzkumných projektů ze všech vědních oblastí s dobou řešení 2 - 3 kalendářní roky.
Harmonogram průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu
KONTAKT II naleznete na internetových stránkách http://www.msmt.cz.
Vedle předložení návrhu společného výzkumného projektu na české straně je nezbytné, aby
byl návrh projektu předložen rovněž korejskou částí týmu jeho řešitelů v Korejské republice
do výběrového řízení organizovaného Ministerstvem školství, vědy a technologie ve
spolupráci s Národním vědeckým fondem Korejské republiky.
Finální výběr návrhů společných výzkumných projektů, kterým je v České republice a
Korejské republice udělena podpora z veřejných prostředků, je na základě výsledků
odborného hodnocení, uskutečněného odděleně v obou z partnerských států, proveden
smíšenou česko-korejskou komisí. Schválené návrhy společných výzkumných projektů jsou
následně zveřejněny jako vítězné návrhy v rámci vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II.
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