
Národní grantové agentury

Typy projektů a grantů
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POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR 

• Grantová agentura ČR (GA ČR) 

• Technologická agentura ČR (TA ČR) 

• Ministerstvo kultury (MK) 

• Ministerstvo vnitra (MV) 

• Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 

• Ministerstvo zemědělství (MZE) 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
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Grantová agentura ČR (GA ČR)

• Standardní grantové projekty - podpora projektů zaměřených na základní výzkum

• Juniorské grantové projekty - podpora pro excelentní mladé vědecké pracovníky s

cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením

• Mezinárodní grantové projekty (bilaterální) - podpora mezinárodní spolupráce v

základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se

zahraničními partnerskými organizacemi (Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),

Německo; National Research Foundation of Korea (NRF), Korea; National Science Council of

Taiwan (NSC), Tchaj-wan)

• Mezinárodní grantové projekty („LA granty“) - podpora mezinárodní spolupráce

v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se

zahraničními partnerskými organizacemi (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung (FWF), Rakousko)

3



Technologická agentura ČR (TA ČR)

• Program ALFA - podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

• Program CENTRA KOMPETENCE – podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje

a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem

• Program BETA - veřejné zakázky ve výzkumu vývoji a inovací pro potřeby státní správy

• Program GAMA - podporu ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění

a na přípravu jejich následného komerčního využití

• Program DELTA - podpora společných projektů podniků a výzkumných organizací

podporovaných agenturou TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními
agenturami

• Program EPSILON - podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje,

jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních
postupech a službách

• Program OMEGA - podpora výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských

věd
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Ministerstvo kultury

• Program NAKI (2011 – 2017)

• Program NAKI II (2016 – 2022)

Programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Podpora
„výzkumu a vývoje ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský
vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví“.

- Kulturní dědictví a národní identita

- Historie a multikulturní společnost

- Technologie, postupy a materiály

- Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví
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Ministerstvo vnitra

• Program bezpečnostního výzkumu (2010 – 2015)

• Program bezpečnostního výzkumu (2015 – 2020)

Podpora výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se
strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní
strategií ČR, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a
prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky.
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Ministerstvo zdravotnictví

• Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) je organizační 

složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu
Podpora zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití jeho
výsledků pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v
České republice.

V současné chvíli je vyhlášena veřejná soutěž.

http://www.azvcr.cz/podpora-vyzkumu/verejne-souteze

Uzávěrka soutěže je 30. 6 . 2015.
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Ministerstvo zemědělství

• Národní agentur a pro zemědělský výzkum (NAZV) je zřízena Ministerstvem

zemědělství

Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“.
Cílem programu je přispět k potravinové bezpečnosti České republiky zvýšením produkčního
potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat.

Podprogramy:

- Udržitelné zemědělské systémy

- Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství

- Podpora politiky agrárního sektoru

Veřejná soutěž bude vyhlášená pravděpodobně v průběhu června 2015.
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Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
• Národní podpora VaVaI

- Národní program udržitelnosti (NPU I, NPU II) – podpora rozvoj a udržitelnost
projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center
vybudovaných v ČR. Jedná se tedy o výzkumné kapacity (Centra) podpořené z OP VaVpI – prioritní osy
1 a 2 a OP PK.

• Podpora mezinárodní spolupráce ve VaVaI

- Program COST CZ (evropská mnohostranná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje
se zaměřením na základní i na aplikovaný výzkum)

- Program INGO II (podpora účasti českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech
prováděných špičkovými mezinárodními nevládními organizacemi a účast českých vědeckých
osobností v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací)

- Program KONTAKT II (podpora dvoustranných mezinárodních projektů základního
a aplikovaného výzkumu rozvíjených zejména ve spolupráci se státy, které nejsou členy EU. (Čína,
Izrael, Indie, Japonsko, Korejská republika, Rusko, USA)

- Program EUREKA CZ (Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu
a vývoje)

- Program EUPRO II (přispívat k integraci českého výzkumu a vývoje do sítí výzkumných
pracovišť EU, zejména formou zapojení v rámcových programech výzkumu a vývoje EU.
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• MOBILITY (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané

Českou republikou s partnerskými státy). Financování cestovních a pobytových nákladů
výzkumných pracovníku cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu
řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět(včetně nákladů na
zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Právě jsou vyhlášeny spolupráce mezi:

ČR – Rakousko (uzávěrka 29.5.2015)

ČR – Argentina (uzávěrka 10.6.2015)

ČR – Polsko (uzávěrka 10.6.2015)

ČR – Francie (uzávěrka 30.6.2015)

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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Poskytovatel Termíny 
vyhlášení 
soutěže

Míra podpory 
od 

poskytovatele

Počty běžících
projektů na 

VŠCHT Praha 
(2015)

GA ČR únor/březen 100% 84

TA ČR v průběhu roku 100% 64

MK březen/duben 100% 3

MV v průběhu roku 100% 4

MZ květen 100% 13

MZE květen/červen Záleží na 
podprogramu 
90% či 100%

8

MŠMT v průběhu roku 100% 31
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Internetové odkazy

• GA ČR http://www.gacr.cz/

• TA ČR http://www.tacr.cz/index.php/cz/

• MK http://www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj/default.htm

• MV http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

• MZ http://www.azvcr.cz/aktuality

• MZE http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-
vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/

• MŠMT http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj

• Centrální evidence projektů http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do

• Novinky z výzkumu http://www.vyzkum.cz/
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VŠCHT aplikace VÝZVY
https://researchapp.vscht.cz/calls
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Za kým jít na VaV

• Hana Malichová – GA ČR, MK, MV, MZE, MZ, MŠMT

• Iveta Pospíšilová – TA ČR, Operační programy

• Karolína Friessová – Norské fondy, H2020

• Hana Štěpánková – H2020

• Jana Veverková – Ostatní zahraniční poskytovatelé, evropské mobility

• Anna Mittnerová, Kateřina Grecová – lidské zdroje a projekty VaV

Kontakty naleznete zde:

http://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum

Děkuji za pozornost
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