Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na
podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic
„MOBILITY“
Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba
trvání
Název aktivity

MOBILITY

Kód programu

7AMB

Termín vyhlášení

2011

Doba trvání

2018

Celkové výdaje na uskutečnění aktivity, z toho výdaje z veřejných
prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu a jejich členění
v jednotlivých letech
Výdaje na program celkem

Institucionální podpora

[v tis. Kč]

[v tis. Kč]

2012

10500

10500

2013

10500

10500

2014

10500

10500

2015

10500

10500

2016

10500

10500

2017

10500

10500

2018

10500

10500

Celkem na
program

73500

73500

Rok

Odhad nákladů vychází z počtu států, se kterými Česká republika mobilitu výzkumných
pracovníků a pracovnic aktivně podporuje. Těmito státy jsou nyní Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Německo, Francie a Argentina. Tento seznam se může
v době trvání programu měnit.
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Předpokládá se, že v období 2011 až 2016 bude každý rok vyhlášena s každým
spolupracujícím státem jedna výzva pro podávání návrhů projektů, a to vždy ve stejnou dobu
v České republice a ve spolupracujícím státě. Projekty a jejich financování začínají zpravidla
v roce následujícím po podpisu společného protokolu a trvají dva roky.

Nejvyšší povolená míra podpory a její odůvodnění
Nejvyšší povolená míra podpory může být poskytnuta až do výše 100 % uznaných nákladů.
Odůvodnění
Institucionální podpora poskytovaná v aktivitě MOBILITY je určena na financování projektů
mobility výzkumných pracovníků a pracovnic. Touto aktivitou se provádějí mezivládní
dohody o vědeckotechnické spolupráci, které uzavřela Česká republika s partnerskými státy.
Ucházet se o institucionální podporu z veřejných prostředků v rámci aktivity MOBILITY
mohou fyzické i právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku
2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C
323/01).
Finanční prostředky aktivity MOBILITY se použijí na úhradu nákladů na řešení projektu,
který byl schválen společnou komisí, složenou ze zástupců Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a zástupců spolupracujícího státu. Způsobilými náklady projektu
v MOBILITÁCH jsou zpravidla pouze náklady na dopravu do místa pobytu a zpět do České
republiky a náklady na cestovní pojištění českého výzkumného pracovníka či pracovnice, dále
pak náklady na pobyt zahraničního pracovníka nebo pracovnice na pracovišti v České
republice (ubytování a diety). Způsobilé náklady se vztahují pouze na daný projekt a po dobu
jeho řešení. Jedním ze základních pravidel pro jednání společné komise je dodržení přibližně
stejné výše výdajů obou smluvních stran. Stejnou strukturu výdajů kryje také spolupracující
stát. Maximální denní limity a maximální výši cestovného obě strany dohodnou na společném
jednání.

Specifikace cílů aktivity MOBILITY spolu s jejich odůvodněním
a způsobem jejich dosažení, kritéria splnění cílů, srovnání se
současným stavem v České republice a v zahraničí a očekávané
výsledky a přínosy programu
Cílem MOBILITY je podpořit dvoustrannou mezinárodní spolupráci v základním výzkumu
výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi druhé smluvní strany
podporou vzniku nových kontaktů a spoluprací a udržení stávajících kontaktů. Projekty
aktivity mezinárodní spolupráce MOBILITY jsou zpravidla dvouleté. Česká strana prosazuje
zásadu, že poskytnutí institucionální podpory projektům jednoho týmu by se mělo opakovat
nejvýše třikrát po sobě. 1 I s ohledem na předchozí uspořádání této spolupráce považujeme
šestileté období jako dostatečnou dobu pro navázání a rozvoj bilaterální spolupráce a pro
vznik společného týmu a přípravu společného projektu určeného k finanční podpoře z jiných
zdrojů. Cílem tedy není, vzhledem k omezenému množství finančních prostředků a náročné
1

Do celkového počtu tří podpořených projektů jednoho týmu se v tomto případě počítají i společné projekty
z období předcházejícímu vyhlášení aktivity MOBILITY (tj. projekty, které získaly podporu již v období 20102011, 2009-2010 a případně i 2008-2009).
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administrativě, podporovat dlouhodobé, opakované výjezdy českých výzkumných pracovníků
a pracovnic do zahraničí. Nepodporují se rovněž cesty na konference, zahraniční semináře
a podobně.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh aktivity MOBILITY s ohledem
na:
•

Schválený dokument č. 13671/08 Council Conclusions on „Better careers and more
mobility: a European partnership for researchers“, ve kterém jsou členské státy
vyzývány, aby mimo jiné implementovaly cíle partnerství v rámci Lisabonské
strategie a stanovily vlastní národní cíle a specifické akce k dosažení stanovených cílů,

•

Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015,
schválenou usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 729, která doporučuje v cíli A 52 vytvářet ve výzkumných organizacích podmínky pro lepší zapojení výzkumných
týmů do mezinárodních programů,

•

Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015,
zejména opatření 1.1, kterou vláda schválila usnesením ze dne 9. července 2008
č. 852,

•

program mezinárodní spolupráce KONTAKT II, jehož součástí byla v minulosti také
podpora mobility výzkumných pracovníků a který umožňuje pokračovat v navázané
spolupráci.

Z porovnání se stavem v zahraničí vyplývá, že mobilitu výzkumných pracovníků a pracovnic
podporuje celá řada členských států Evropské unie a že způsob podpory mobility je v různých
státech řešen různě. Nejčastěji jde o výdaje na výzkum, ale v některých případech je mobilita
podporována z prostředků jiných ministerstev, např. Ministerstva zahraničí. Jiným případem
je poskytování podpory mobility výzkumných pracovníků prostřednictvím státní agentury pro
podporu výzkumu (Maďarsko) či Akademickou výměnnou službou (Německo). Vždy se však
používá co nejjednodušší způsob pro poskytování podpory a pro její evidenci. Postup
používaný v České republice, kdy se s projekty na podporu mobility zachází stejně jako
s běžnými programovými projekty nebo grantovými projekty, je v zahraničí považován za
nepřiměřeně složitý a administrativně náročný. Pokud jde o rozsah poskytované podpory, je
ve státech, se kterými Česká republika v této oblasti spolupracuje, prakticky shodný.
Očekávanými výsledky jsou, vzhledem k zaměření aktivity MOBILITY, pouze cestovní
zprávy. Přínosem MOBILITY je především pomoc při navazování nových kontaktů a nových
spoluprací ve výzkumu a vývoji mezi jednotlivci i institucemi zabývajícími se výzkumem
a vývojem v různých státech.

Požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů a způsob a kritéria
hodnocení návrhů projektů
Způsobilost
Uchazečem o institucionální podporu v aktivitě MOBILITY může být jak fyzická, tak
právnická osoba v České republice (výzkumné pracoviště, tým vysoké školy,
vědeckotechnického parku nebo jiné organizace zabývajících se výzkumem nebo vývojem,
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které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)). Předložený
projekt může být zaměřen do kterékoli oblasti vědy. Způsobilost uchazeče a zaměření
projektů však mohou být omezeny podle dohody s partnerským státem.
Způsob hodnocení návrhů projektů
Návrhy projektů mezinárodní spolupráce v aktivitě MOBILITY hodnotí nejprve odborný
poradní orgán poskytovatele. Při hodnocení se vychází z návrhu projektu předloženého na
předepsaném formuláři či elektronicky a se splněnými formálními náležitostmi souběžně
k oběma poskytovatelům (tj. MŠMT a spolupracující úřad či organizace v partnerské zemi)
v požadovaném termínu.
Na české straně je hodnocení založeno na dvou nezávislých oponentních posudcích
zpracovaných podle níže uvedených kritérií. Na základě výsledků oponentního řízení je
připraven seznam projektů doporučených ke schválení. Partnerská země hodnotí projekty
podle vlastních kritérií.
Připravený seznam doporučených projektů z obou států je projednán společnou komisí. Tato
komise rozhodně o výsledném pořadí projektů a dále o přidělení dotace a její konečné výši.
Množství přijatých projektů je závislé na výši finančních prostředků alokovaných pro
konkrétní spolupráci. Výsledný seznam přijatých projektů je součástí protokolu ze zasedání
společné komise.
Obecná kritéria pro hodnocení návrhů projektů předložených MŠMT
Předložené projekty budou obecně hodnoceny podle následujícího klíče:
1. Vědecká a praktická hodnota projektu
a) vymezení cílů řešení a jejich reálnost
b) aktuálnost, originalita a důležitost
c) očekávaný přínos předpokládaných výsledků
d) metodický přístup a koncepční ujasněnost
2. Kompetence týmu
e) odborné kvality navrhovatele/navrhovatelky a spoluřešitelů/spoluřešitelek
f) připravenost navrhovatele/navrhovatelky a spoluřešitelů/spoluřešitelek
g) zapojení mladých vědeckých pracovníků a pracovnic do projektu
3. Požadavky na výměnu
h) počet osob
i) počet pobytů
j) délka pobytů
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 1 a 2:
5 – vynikající; 4 – velmi dobrý; 3 – průměrný; 2 – slabý; 1 – nedostatečný; 0 - nevyhovující
Hodnotící stupnice pro kritéria uvedená v bodě 3:
přiměřené – nepřiměřené (navržena redukce)
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Celkové hodnocení projektů navrhuje hodnotitel(ka) podle následující stupnice s ohledem na
výsledné součty.
A – projekt vhodný k přijetí (50-44 bodů)
B – projekt k přijetí s výhradami (v případě dostatku prostředků na podporu; po redukci
nákladů nebo snížení dotace atp.) (43-37 bodů)
C – nedoporučeno k přijetí (méně než 37 bodů)
D – mimo program, chybné podklady, nehodnoceno z formálních důvodů atp.
Uvedený systém kritérií se plně osvědčil při užití v minulých letech. Na základě dohody
s partnerským státem je možné hodnotící kritéria projektů omezovat nebo rozšiřovat při
vyhlášení jednotlivých výzev.

MOBILITY

Strana 5 (celkem 5)

