VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
SPOLEČNÝCH ČESKO-BAVORSKÝCH VÝZKUMNÝCH
PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018-2020

Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 31. srpen 2017
Maximální finanční podpora (v kumulaci podpory z MŠMT a BTHA):
75.000 EUR / 3 roky / česko-bavorský projekt
Tato výzva je vyhlašována na základě Společného prohlášení o záměru k vědecké
spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
Bavorským státním ministerstvem pro vzdělávání, vědu a umění, podepsaného
3. července 2014 v Praze, a je publikována v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Cíle výzvy:




podporovat rozvoj přeshraniční spolupráce,
přispět k vědeckému pokroku v České republice a ve Svobodném státě Bavorsko formou
financování společných projektů,
poskytnout příležitost mladým výzkumným pracovníkům z výše uvedených zemí
spolupracovat v mezinárodním prostředí a rozvíjet tak svoji vědeckou kariéru.

Oblasti spolupráce
Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny a tematické oblasti základního a
aplikovaného výzkumu. Zvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví
a dále z oblasti věd o materiálech.
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Doba řešení projektů
Podporovány budou projekty s maximální dobou řešení 3 roky od ledna 2018 do prosince
2020.
Kdo může žádat?
V Bavorsku mohou o podporu projektu žádat vědečtí a výzkumní pracovníci (s titulem
alespoň Ph.D.) bavorských veřejných vysokých škol (státní nebo státem uznané a státem
financované univerzity a vysoké školy aplikovaných věd).i
Uchazečem o institucionální podporu může být v České republice pouze výzkumná
organizace podle článku 1. 3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01).ii Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující podklady k doložení
kritérií, která musí výzkumná organizace splňovat.
Jak podat návrh projektu?
Uchazeči si musí sami vyhledat spolupracujícího zahraničního partnera. Návrh společného
výzkumného projektu musí být předložen paralelně českým uchazečem v České republice a
bavorským uchazečem ve Svobodném státě Bavorsko, a to v souladu s kritérii stanovenými
poskytovateli podpory. Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť
českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a bavorskou částí týmu jeho řešitelů
v Bavorsku musí být po obsahové a tematické stránce totožné.
Návrh společného výzkumného projektu musí mít na české i na bavorské straně vždy pouze
jednoho hlavního řešitele, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české či na bavorské
straně podílet větší počet spolupracujících institucí. i/ⁱⁱ
Uchazeči v České republice musí kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu,
včetně všech příloh, a to jak v listinné tak v elektronické podobě nahrané na běžném nosiči
(CD/USB) přiloženém k listinné podobě návrhu projektu, doručit provozovatelem
poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se
dnem podání nejpozději 31. srpen 2017), nebo donést osobně nejpozději do 31. srpna 2017
14:00 hod. do podatelny poskytovatele na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů (O33)
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
(obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT! VÝZVA ČESKO - BAVORSKO 2018-2020“)
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Konkrétní podmínky a postupy pro účast ve výzvě českých uchazečů jsou obsaženy
v Příručce pro českého uchazeče.
Uchazeči v Bavorsku musí kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu
včetně všech příloh doručit jak v elektronické, tak v listinné podobě nejpozději do 31. srpna
2017 (otisk poštovního razítka nebo osobně) na adresu:
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
BTHA / BAYHOST
Universität Regensburg
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Konkrétní podmínky a postupy pro účast ve výzvě bavorských uchazečů jsou obsaženy
v příloze Hinweise für bayerische Antragsteller.
Jaké aktivity lze financovat?
Není možné podat žádost o podporu na výdaje, které jsou již financované z jiných
finančních zdrojů.
Účelem této výzvy je podpora bilaterální spolupráce výzkumných pracovníků mezi
zúčastněnými zeměmi při řešení společných vědeckotechnických projektů. Podpora bude
poskytnuta na způsobilé nákladyi/ⁱⁱ, a to na osobní nákladyi/ⁱⁱ (pouze pro mladé vědecké
pracovníky do 7 let po úspěšném ukončení magisterského vysokoškolského programu),
mobilitu, ostatní náklady a službyi/ⁱⁱ a nepřímé nákladyⁱⁱ (posledně jmenované náklady pouze
na české straně). Do bilaterální spolupráce lze zapojit i studenty, z poskytnuté podpory lze
hradit i náklady na mobilitu studentů v rámci daného výzkumného projektu.
Jaké jsou způsobilé náklady projektu?
Za způsobilé náklady projektů se považují jen takové náklady, které jsou vynakládány v přímé
souvislosti s věcným a časovým vymezením projektu a pro projekt nezbytné, a v souladu
s touto výzvou.
Způsobilé náklady musí být přiměřené aktivitám uvedeným v návrhu projektu, musí
odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynakládány v souladu s principy
hospodárnosti (jejich minimalizace při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na
projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi
výstupy a vstupy projektu).
Více informací nalezne český uchazeč v Příručce pro českého uchazeče, bavorský uchazeč
v příloze Hinweise für bayerische Antragsteller.
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Finanční limity

Maximální příspěvek na projekt
pro žadatele v ČR

37.500,- EUR

(příspěvek na projekt za jeden rok)

(12.500,- eur/ rok)

Maximální příspěvek na projekt
pro žadatele v Bavorsku

37.500,- EUR

(příspěvek na projekt za jeden rok)

(12.500,- eur / rok)

Maximální příspěvek na projekt
v ČR a Bavorsku celkem

75.000,- EUR

(příspěvek na projekt za jeden rok)

(25.000,- eur / rok)

Na bavorské i české straně je vítán finanční podíl uchazeče na projektu či kofinancování
projektu z jiných zdrojů.

UPOZORNĚNÍ:
Financovány budou maximálně tříleté společné projekty sestavené minimálně
jedním uchazečem z Bavorska a jedním uchazečem z České republiky.
Financovány budou pouze projekty splňující podmínky uvedené v této výzvě a
v přiložené Příručce pro českého uchazeče, respektive v příloze Hinweise für
bayerische Antragsteller.
Vypracování odborné a finanční zprávy je POVINNÉ.
Jak budou žádosti hodnoceny?
Po datu uzávěrky podání žádostí uvedeném níže budou návrhy projektů na bavorské straně
v souladu s výzvou a s ohledem na níže uvedená kritéria posouzeny Česko-bavorskou
vysokoškolskou agenturou (BTHA) při Bavorském centru pro střední, východní a
jihovýchodní Evropu (BAYHOST), na české straně budou předloženy uznávaným národním
expertům z různých oblastí výzkumu a vývoje. Tito odborníci vyhodnotí každý návrh na
základě následujících kritérií:


vědecká hodnota předkládaného projektu (0-25 bodů)
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proveditelnost společného výzkumného záměru a přiměřenost vědeckých postupů
(0-15 bodů)
způsobilost a odborné znalosti řešitelského týmu (0-20 bodů)
očekávaná přidaná hodnota z mnohostranné výzkumné spolupráce (0-15 bodů)
potenciál pro další budoucí mezinárodní spolupráci (0-25 bodů)

V návaznosti na výsledky národních evaluací bude proveden společný výběr projektů
určených k podpoře prostřednictvím konzultací mezi Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou (BTHA). Výsledky zasedání
týkajícího se výběru projektů budou vyhlášeny pravděpodobně v prosinci 2017.
Monitoring projektů a zprávy




Závěrečná odborná a finanční zpráva musí být předložena ode všech projektových
partnerů MŠMT a na bavorské straně BTHA, a to nejpozději do 4 týdnů po skončení
projektu;
zpráva musí obsahovat výstupy projektů ve srovnání s cíli a záměry návrhu.

Další zprávy požadované na české straně jsou obsaženy v Příručce pro českého uchazeče.
Formuláře zpráv pro české uchazeče budou dostupné na stránkách MŠMT na níže
uvedeném odkazu:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav.
Formulář zprávy pro bavorské uchazeče bude zveřejněn na stránkách www.btha.de.
Duševní vlastnictví
Příjemci v obou zemích musí podniknout odpovídající kroky k zajištění ochrany a sdílení
duševního vlastnictví, které by mohly vyplynout ze společných projektů.
Uzávěrka podání žádostí
Žádost musí být podaná (osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb)
nejpozději do 31. srpna 2017.
Žádosti podané po tomto termínu nebudou postoupeny k dalšímu zpracování. Rozhodující
je datum podání.
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Upozorňujeme, že MŠMT ani BTHA nenesou zodpovědnost za projekty, které nebyly přijaty.
Předkladatelům se doporučuje zajistit, aby žádosti jejich výzkumných partnerů byly rovněž
předloženy MŠMT respektive BTHA včas.
Kde je možno získat více informací?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů
Oddělení řízení programů VaVaI
Mgr. Terezie Valová
ministerský rada

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
Kancelář:
Jankovcova 933/63, Holešovice
CZ-170 00 Praha 7
Tel.: 234 812 915
Terezie.Valova@msmt.cz
www.msmt.cz
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Mgr. Radka Bonacková
Projektmanagerin
BTHA / BAYHOST
Universität Regensburg
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
Tel.: +49 (0)941 943-5315
sekretariat@btha.de
www.btha.de

i
ii

Viz Hinweise für bayerische Antragsteller.
Viz Příručka pro českého uchazeče.

6

