Aktualizovaný indikativní plán výzev na rok 2013 v rámci OP VaVpI
Výzva číslo 7.3 „Podpora pre-seed aktivit“ k předkládání projektů v rámci prioritní osy
3, oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana
jejich duševního vlastnictví
Hlavním cílem výzvy 7.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým
aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných
výzkumných institucích. Výzva tematicky vychází z výzvy 6.3 na podporu pre-seed aktivit a
částečně i z výzvy 3.3 Centra transferu technologií. Podporované aktivity z výzvy 6.3 budou
podpořeny i ve výzvě 7.3, přibude možnost finančně a organizačně podpořit i vyhledávání a
přípravu komercializace výsledků výzkumu a vývoje nespecifikovaných při podání projektové
žádosti.
Termín vyhlášení výzvy: 7. 1. 2013
Příjem projektových žádostí: od 1. 2. 2013 do 20. 3. 2013.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.
Pozn.: Výzva byla již vyhlášena s výše uvedenými parametry.

Výzva číslo 5.3 – „Efektivní systém hodnocení účelové podpory VaV“ k předkládání
projektů v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Propagace a informovanost
o výsledcích VaV
Podpora v rámci výzvy 5.3 je zaměřena na aktivity směřující ke zkvalitnění a zefektivnění
systému hodnocení programů účelové podpory VaV (tvorba obecných metodik pro
systematické evaluace různých typů programů účelové podpory, včetně konkretizace těchto
metodik pro jednotlivé programy, pilotní ověření metodik, konsolidace systému monitoringu,
vznik a posílení nezbytných kapacit pro hodnocení, atp.).
Příjemci budou poskytovatelé účelové podpory dle zákona 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, tedy zejména orgány státní správy a jiné státní instituce působící
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Termín vyhlášení výzvy: 31. 5. 2013
Příjem projektových žádostí: od 28. 6. 2013 do 30. 8. 2013.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.
Pozn.: Výzva byla již vyhlášena s výše uvedenými parametry.
Výzva číslo 3.4 – „Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou
s výzkumem“ k předkládání projektů v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Hlavním cílem výzvy je posílit pozitivní dopady realizace OP VaVpI v regionech
Konvergence, a to prostřednictvím zkvalitnění podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a
modernizace prostředí veřejných vysokých škol na území hlavního města Prahy. Míra
podpory z OP VaVpI pro projekty v rámci výzvy 3.4 byla na základě kalkulace výše dopadu
realizovaných projektů na regiony Konvergence stanovena na 68 % ze způsobilých výdajů
projektů.
Termín vyhlášení výzvy: září 2013
Příjem projektových žádostí: od 1. 10. 2013 do 8.1. 2014
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč.

Výzva číslo 2.1 – „Posílení výzkumných kapacit VaV center“ k předkládání projektů
v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence
Hlavním cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami,
vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití
vybudovaných výzkumných infrastruktur, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos
znalostí ze zahraničí do regionu a schopnost vytvářet v regionu mezinárodně
konkurenceschopnou kvalitu výzkumu a vývoje. Příjemci budou stávající VaV centra.
Specifickými cíli výzvy jsou (a) zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením nových
kvalitních mezinárodních týmů s nově vybudovanou výzkumnou infrastrukturou, (b) podpořit
tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků (zaměření
výzkumu na základní orientovaný výzkum), (c) ve spolupráci s novým týmem rozvíjet
mezinárodní spolupráci a navyšovat účast VaV center v prestižních mezinárodních
grantových soutěžích. Klíčovou osobou nového výzkumného týmu bude špičkový vědec
přicházející ze zahraničí, který je dobře rozpoznatelný ve svém oboru a disponuje bohatými
zkušenostmi s prezentací výsledků výzkumu, podáváním úspěšných grantových přihlášek a
vedením týmu.
Termín vyhlášení výzvy: říjen 2013
Příjem projektových žádostí: od 1. 12. 2013 do 31. 1. 2014.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč.
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