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ÚVOD

Veřejné zdroje tvoří v současnosti stále značnou
část finančních zdrojů1 určených na rozvoj evropské vědy a výzkumu. Jako začínající vědci tak
máte velkou šanci, že se dříve nebo později dostanete do situace, kdy budete hledat mezi programy financovanými z veřejných prostředků
ten, který by byl vhodný pro financování Vašich
aktivit. Pokud nemáte žádné ekonomické vzdělání nebo praktické zkušenosti, bývá v této fázi
problém zorientovat se v terminologii, vybrat
z velkého objemu informací ty nejdůležitější
a zorientovat se v tom, jak vůbec proces financování projektu z veřejných zdrojů probíhá. Právě snaha Vám usnadnit orientaci v tomto procesu a inspirovat Vás pro vlastní přípravu projektů
nás vedla k tomu, abychom připravili tohoto
průvodce.
V rámci textu si představíme jednotlivé fáze související s financováním projektu z veřejných prostředků, řekneme si, co nás v nich čeká a co nesmíme opomenout, abychom se do další fáze
dostali úspěšně. To vše od chvíle, kdy jsme začali
uvažovat o tom, z jakých zdrojů budeme financovat naše výzkumné aktivity, až po moment,
kdy budeme ukončovat projekt, na který jsme
získali prostředky.

Na jednu důležitou skutečnost, kterou jsme již
zmínili v předchozím textu, však čtenáře musíme
připravit hned na začátku. Financování výzkumných aktivit z veřejných zdrojů s sebou nese jedno významné specifikum – budete pracovat
s velkým objemem informací a věnovat se řadě
specifických aktivit, které nesouvisí přímo s vlastním výzkumem. Obecně lze říci, že čím větší projekt co do objemu aktivit, počtu partnerů i objemu finančních prostředků, tím větší objem informací v nejrůznějších manuálech, průvodcích
a pracovních programech budete muset prostudovat, a tím také náročnější bývá administrativa
spojená s projektem.
Počítejte tedy s tím, že pokud budete žádat o finanční prostředky z veřejných zdrojů, vždy bude
s touto činností spojený větší či menší objem aktivit a informací, které přímo nesouvisí s „Vaší“
vědou. Abyste se vyhnuli nemilému překvapení,
je důležité mít toto pravidlo na paměti vždy již
v první fázi procesu financování projektů z veřejných zdrojů. Ušetříte si tím mnohá nedorozumění, konflikty a zklamání a především se kvalitní
přípravou projektu můžete vyhnout řadě zbytečných chyb, které by Vám v průběhu realizace projektu mohly komplikovat život…

1) Podle údajů EUROSTAT činily v roce 2010 výdaje na vědu a výzkum z veřejných zdrojů 34,9 % všech prostředků vynaložených na vědu
a výzkum v rámci EU-27.
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ODKUD SE BEROU PENÍZE NA VĚDU

Dvacáté první století pokročilo a my jsme si už
stihli zvyknout na skutečnost, že finanční prostředky určené na financování vědy a výzkumu
nepřichází „jen tak“. Zvykli jsme si na pojmy, jako
je projekt, dotace, grant a jako vědci či akademičtí pracovníci stále častěji hledáme nebo jsme
nuceni hledat nové zdroje financování našich vědecko-výzkumných či inovačních aktivit. Ať už se

nám to líbí nebo ne, je to stav věcí a pokud chceme s naším výzkumem uspět, musíme se v tomto světě a v jeho pravidlech zorientovat. Budiž
nám však útěchou, že v tomto občas náročném
úsilí o zajištění financí nejsme v České republice
sami a koneckonců ani systém financování vědy
a výzkumu z centrálního zdroje není výdobytkem posledních dvaceti let.

KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE
Hned na začátku je třeba uvést, že financování
vědy, výzkumu a inovací z centrálního zdroje
není v kontextu historického vývoje žádnou novinkou. Pokud se ohlédneme do historie financování vědy, výzkumu a inovací, jak ji popisuje
například Suzanne Scotchmer ve své publikaci
Innovation and Incentives [10], už mezi léty 600
– 300 př. n. l. řecká společnost vytvořila instituce,
jejichž úkolem bylo podporovat vědu a výzkum.
Zároveň také existovali individuální mecenáši,
kteří podporovali vědeckou činnost ze svých
prostředků. Například vládce Syrakus Dionysos si
najal Archimeda jako konzultanta, který měl určit, jestli jeho koruna byla skutečně vyrobena ze
zlata. Dionysos byl také průkopníkem zakládání
velkých výzkumných týmů pro řešení určitých
problémů (s podobným konceptem se dnes setkáváme především v projektech financovaných
z Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj).
V našem krátkém historickém exkurzu v Řecku
ještě chvíli vydržíme. Další ukázkou snahy o zajištění dostatečných finančních prostředků

na vědecké bádání byly školy organizované kolem jednoho či několika významných pedagogů.
Tyto starověké školy měly, kromě vzdělávání,
za úkol zajistit finanční prostředky, kterými podporovaly výzkum a publikační činnost stávajících
i potenciálních akademiků.
Ani koncentrace vědění a aktuálních poznatků
z oblasti vědy na jednom místě, které by umožnilo dalším vědcům navazovat na výsledky předchozích výzkumných aktivit, není žádnou novinkou dnešní doby. Alexandrijská knihovna a znalosti, které byly v knihovně uloženy, umožnila
nebývalý rozvoj vědy a technologie. Jedním
z vědců, kteří se stali špičkovými odborníky své
doby právě díky studiu odborných textů shromážděných v Alexandrijské knihovně, byl Ctesibius2 (cca 270 let př. n. l.).
Protože úkolem tohoto textu není poskytnout
komplexní obraz o dějinách financování vědy
a výzkumu napříč staletími, dovolíme si nyní
od kořenů přeskočit k historii podstatně bližší,
u které lze vysledovat přímou kontinuitu na současné dění v oblasti.

2) Ctesibius, který je také někdy označován za „Edisona starověkého světa“, například vylepšil stávající systém vodních pump, vyrobil první
kovové struny, první pneumatické píšťalové varhany, první klávesnici nebo například inovoval vodní hodiny.
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STIMULACE VĚDY A TECHNOLOGICKÉHO POKROKU V MODERNÍCH DĚJINÁCH
Na počátku své existence byly patenty, vzhledem k absenci systémové podpory a neexistenci
nestranných autorit, udělovány pouze na základě rozhodnutí vládnoucí autority. Takový systém
nejen, že nevytvářel standardní pravidla pro
praktické uplatnění patentu (příliš volná nebo
naopak příliš striktní aplikace monopolních principů), ale také otvíral prostor pro korupci. Právě
korupce byla jedním z důvodů, který vedl k prvnímu formálnímu ustanovení statutu patentu
v Benátkách v roce 1474. V roce 1623 schválil anglický parlament Zákon o monopolech, který
specifikoval podmínky, za kterých mohly být patenty uděleny vynálezcům. Spíše než o zákon
na podporu vzniku monopolů se však jednalo
o zákon, který umožňoval limitovat vznik monopolů. Mezi lukrativní patenty, které byly na základě zákona uděleny, patří například patent na výrobu kyvadlových hodin (1657), parou poháněnou pumpu (1698), první moderní parní motor
(1767) nebo tkací stavy řízené děrným štítkem
(1802).
Dalším významným nástrojem stimulace vědy
a technologických inovací se stalo udělování
cen. Vynálezci byli za vyřešení určitého konkrétního problému odměněni buď jednorázovou finanční podporou, nebo získali dlouhodobě finančně podporovanou pozici. Novověk s sebou
tímto přinesl znovuzavedení principu mecenášství. Příkladem může být podpora dánského krále vědecké činnosti Tycha de Brahe nebo mecenášské aktivity Rudolfa II. Anglický král Jiří III.
udělil astronomovi Wiliamu Herschelovi stipendium 200£ ročně rok poté, co objevil Uran. Herschel získané stipendium použil ke stavbě tehdy
největšího teleskopu v Evropě.
Rostoucí závislost na udělovaných cenách a me-

cenáších však s sebou přinesla i řadu negativ.
Především ve strachu ze ztráty konkurenční výhody, která by mohla vést k získání ceny nebo
podpoře bohatého patrona, si řada vědců chránila své poznatky před konkurencí. Systém cen
a patronátů byl také výrazně centralizován, což
znemožňovalo větší rozšíření znalostí v rámci široké veřejnosti. Dalším problémem popsaného
systému byl fakt, že před vlastním udělením
ceny nebo stipendia za určitý objev nebo vědecké úspěchy, musel vědec svou činnost předfinancovat. Určité řešení této situace nabízelo prostředí univerzit, které poskytovalo špičkovým vědeckým kapacitám dlouhodobá stipendia, která
nebyla vázána na obsah a výsledky jednotlivých
„výzkumných projektů“ (jako v případě cen či
donátorství, kdy udělovatel ceny rozhodoval
o tématu výzkumu). Získání univerzitních postů
umožnilo rozvoj činnosti vědcům, jakými byli například Isaac Newton, André-Marie Ampere, James Watt nebo Michael Faraday.
Druhá polovina 19. století a počátek 20. století
bylo období přelomových objevů a vynálezů.
Tato éra s sebou přinesla vynález elektrického
osvětlení, filmu, fonografu, radia, telefonu, letadel či automobilu. Vynálezci byli v této době společností ceněni jako nikdy předtím. Bylo to vrcholné období patentů a jejich vlivu. Tato doba
také demonstrovala nedostatky systému patentů, které jsou diskutovány dodnes.
Prvním z nedostatků systému patentní ochrany
je fakt, že patenty jsou udělovány ex post (tj.
po dokončení inovace), což nechává otevřeným
problém financování inovace před jeho udělením. Mnoho z prominentních vynálezců této
doby řešilo tento problém tím, že do doby, než
se jim podařilo vybudovat si postavení, pracova-
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li na svých objevech ve sklepech a garážích. Thomas Edison, Gottlieb Daimler, stejně jako Alexander Graham Bell či Gugliemo Marconi, získali své
první patenty v době, kdy pracovali ve skromných domácích laboratořích.
Tento způsob organizace výzkumné a vývojové
práce byl však neudržitelný. Většina zásadních
vynálezů 20. století vyžadovala spolupráci větších vývojových týmů. Na vzniklou situaci výzkumné týmy reagovali třemi základními strategiemi zaměřenými na získání finančních prostředků:
1. Prvním způsobem, jak financovat své výzkumy, bylo zapojením svého odborného renomé
do nově zakládaného podniku (vynálezce zaštítil činnost firmy svým jménem).
2. Další aktivitou, která byla uplatňována, byla
vlastní podnikatelská snaha vynálezce převést
vynález do úspěšného podniku (např. Edison
založil v roce 1870 firmu, která byla čistě zaměřená na vědu a výzkum a jejíž činnosti se
orientovaly na poskytování smluvního výzkumu na zakázku, poskytování konzultačních
a poradenských činností, prodej patentů,
účast v joint ventures; z pohledu Edisona byl
běžný rutinní kontrakt na vývojovou spolupráci stejně důležitý jako špičkové vynálezy typu
žárovky).
3. Třetí způsob využívaný pro předfinancování
vývojové činnosti byl typický pro již zavedené

firmy – jednalo se o zavedení vlastního výzkumu financovaného z jiných ekonomických činností firmy (prvními firmami, které financovaly
vlastní výzkum, byl např. General Electric, DuPont, Goodyear nebo Eastman Kodak). Nejvíce
takových laboratoří bylo otevřeno v oblasti
chemické a elektrické výroby.
Důvod, proč jsme si dovolili předložit tento krátký exkurz do dějin financování vědy a techniky je
ten, že také současná situace vychází z praktických zkušeností ověřených v minulosti3. Reaguje
na postupy, které vedly k úspěšným inovacím
a snaží se je dále rozvíjet a podporovat v kontextu aktuálního společenského, znalostního a ekonomického vývoje. A právě tato poslední věta je
klíčem k pochopení celého systému financování
vědy, výzkumu a inovací z veřejných zdrojů tak,
jak funguje dnes. Budeme-li se totiž dále zabývat
pouze finančními prostředky z veřejných zdrojů,
musíme si uvědomit právě tuto skutečnost. Společnost těmito prostředky nefinancuje pouze
náš vlastní výzkum, ale jeho prostřednictvím
podporuje především ty efekty, které náš výzkum či inovace přinesou společnosti. Proto je
při výběru a hodnocení projektů financovaných
z veřejných zdrojů tak často kladen velký důraz
právě na skutečnosti, které souvisejí s exkluzivitou a potenciálním přínosem výzkumných a inovačních aktivit společnosti na nejrůznější úrovni
a v nejrůznějších lokalitách.

3) Pro zpracování historického exkurzu byly použity informace z publikace Suzanne Scotchmer Innovation and Incentives [10].
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VÝDAJE NA VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Z DNEŠNÍHO POHLEDU
Financování vědy a výzkumu není povinnost a je
ciátory ekonomického vývoje, a proto se většina
na rozhodnutí soukromého subjektu nebo jiné
rozvinutých i rozvíjejících se ekonomik snaží tyto
organizace či státní autority, zda a v jakých oblasvýdaje co nejvíce navyšovat. Výdaje na výzkum
tech a v jaké výši bude vědu financovat. V přípaa vývoj jsou jedním z klíčových indikátorů, ktedě soukromého subjektu určuje tento směr majirým se měří snaha vlády a soukromého sektoru
tel finančních zdrojů, v případě veřejných instituo získání konkurenční výhody v oblasti vědy
cí se pak jedná o rozhodnutí učiněné na základě
a technologie. V materiálech EU se již od počátku
konsenzu zainteresovaných skupin. Toto je velice
6. Rámcového programu pro výzkum a technodůležité si uvědomit, pokud budeme mít snahu
logický vývoj v roce 2002 uvádí cílová úroveň výzajistit financování pro naše výzkumné projekty.
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Podle údajů z Eurostatu byla úroveň výdajů na vědu a výzkum v roce 2009 na úrovni 2,1%, ale
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Takto získané proprostředky jsou také finančními zdroji, které jsou přerozděleny ve prospěch nejrůznějších oblastí,
jejichž chod v nějaké formě garantuje stát nebo v případě České republiky také Evropská unie, jíž
jsme členem. Do oblastí podporovaných z takto vybraných prostředků spadají i „peníze na
vědu“.
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Odkud se berou veřejné finance na vědu a výzkum?
středky jsou také finančními zdroji, které jsou přerozděleny ve prospěch nejrůznějších oblastí, jejichž chod v nějaké formě garantuje stát nebo
v případě České republiky také Evropská unie, jíž
jsme členem. Do oblastí podporovaných z takto
vybraných prostředků spadají i „peníze na vědu“.
Na tuto otázku získáme nejlepší odpověď, pokud
se podíváme na rozpočet Evropské unie, odkud
do České republiky směřuje v současnosti největší objem finančních prostředků na podporu vědy,
výzkumu a inovací. Podle [4] tvoří 99 % finančních
prostředků, kterými disponuje Evropská unie,
vlastní finanční zdroje Unie. Fajn, říkáte si, 99 %
tvoří vlastní zdroje. A co my s tím ve vědě a výzkumu? Zkusme se tedy podívat poněkud detailněji
na to, co ty „vlastní“ zdroje vlastně tvoří.
První část příjmů vlastních zdrojů EU tvoří takzvané tradiční vlastní zdroje, do kterých patří příjmy
z plateb cel a poplatky producentů cukru. V roce
2013 tyto částky dohromady pokryly cca 10% pří-

jmů EU. Druhou skupinu příjmů tvoří příjmy
z DPH z jednotlivých států (státy odvádějí určité
procento z DPH do rozpočtu EU). Pro rok 2013 takto vybrané částky dosáhly hodnoty 14109,7 milionů EUR a činily cca 9% podíl příjmové části rozpočtu EU. Třetí, a zároveň nejvýznamnější položkou příjmů rozpočtu EU, jsou přímé platby z hrubého domácího produktu. Další, ne nepodstatnou položku příjmů EU, tvoří také platby sankcí
a pokut za porušování evropských pravidel. Jak
uvádí [12], odkud byly čerpány také předchozí informace o příjmech v roce 2013, činila tato částka
v daném období 2,2% evropského rozpočtu (vyjádřeno v eurech se jedná o částku ve výši 2,9 miliard EUR). Jakým objemem prostředků, se na evropském rozpočtu podílely jednotlivé státy, se
můžeme podívat na následujícím grafu.
Na pochopení principu, odkud se berou veřejné
zdroje, tyto základní informace beze sporu stačí.

Národní příspěvky členských států do rozpočtu EU
v roce 2013 v milionech EUR

Zdroj: ec.europa.eu/budget/financialreport/2013/revenue/index_en.html#note2

Finanční prostředky se nejdřív musí vybrat
od konkrétních organizací a lidí. Někdo je musí
nejprve vytvořit svými nákupy třeba i každodenních životních potřeb. Je tedy logické, že pokud
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veřejné finance tvoří z velké míry sami občané EU
svými platbami daní, všechny veřejné instituce,
které tyto prostředky následně, dle schváleného
rozpočtu, dále distribuují, budou mít snahu o in-

tenzivní dohled nad tím, aby se těmito prostředky
neplýtvalo a aby se nezneužívaly. A proto je s čerpáním veřejných zdrojů vždy spojená kontrola
a s ní úzce související administrativa, neboť zatím
nikdo nevynalezl jiný způsob, jak kontrolovat, co
se s penězi na straně příjemce děje a zda byly tyto

prostředky vynaloženy účelně. Ale o tom, co je to
účelnost a hospodárnost si něco povíme až v další části našeho textu. Teď jsme měli především pochopit to, jaký je smysl a důvod kontroly v případě, že budeme chtít svou vědu a výzkum financovat z veřejných zdrojů.

Soutěžíme o limitované finanční zdroje
To bylo na úvod něco málo teorie o tom, odkud
se finanční prostředky na vědu, výzkum a inovace obvykle berou a jaké typy subjektů je mohou
distribuovat směrem k potenciálním příjemcům
z řad vědecko-výzkumné komunity. Z pohledu
těch, kdo se vědě a výzkumu věnují, je však prostředků vždy méně, než by bylo potřeba (slovy
klasické ekonomické teorie - převyšuje poptávka
po finančních prostředcích jejich nabídku) a tak
vstupuje do „hry“ soutěž o tyto nedostatkové
prostředky. Tento způsob výběru příjemců finanční podpory byl prozatím většinou společností na určité „pokročilejší“ úrovni vývoje vybrán jako jedna z forem, která umožňuje relativně demokratický přístup k limitovaným zdrojům.

Za průkopníky aplikace tržních principů do soutěže o limitované veřejné prostředky na vědu,
výzkum a inovace je považována vláda Margaret
Thatcherové, která je zavedla ve Velké Británii
v první polovině osmdesátých let a pod názvem
New Public Management tento princip financování funguje dodnes ve většině rozvinutých ekonomik, včetně USA [11].
Abychom se nepouštěli do složitých popisů
toho, jak funguje systém financování vědy z veřejných zdrojů, začneme jednoduchým příkladem ze života, který nám vysvětlí řadu fenoménů, se kterými se setkáte, pokud se budete snažit
pro „svou“ vědu zajistit financování prostřednictvím veřejných zdrojů.

Chcete peníze? Co za to?
Začneme na místě, které byste asi ve vazbě na financování vědy a výzkumu nečekali – v bance.
Pokud si v osobním životě budete chtít postavit
například dům nebo koupit byt a nedokážete
tento osobní projekt financovat z vlastních
úspor, vyrazíte s největší pravděpodobností
do banky.
Zde nás zcela jistě nepřekvapí, že, kromě informací o tom, nač chceme peníze půjčit, po nás zá-

stupce banky bude požadovat řadu osobních
údajů – jak jste staří, kolik máte dětí (pokud nějaké máte), jaký je Váš měsíční příjem, co všechno
vlastníte. Cílem je zjistit, jste-li klient, který dokáže dostát svému finančnímu závazku vůči bance.
Tento postup patrně nikoho nepřekvapí.
Pokud zástupci banky dospějí k názoru, že jste
spolehlivý klient, který svůj dluh splatí, může následovat fáze poskytnutí úvěru spojená s nejrůz-
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nějšími závazky, z nichž ten nejviditelnější je závazek zaplatit určitou výši úroků. Tento postup
získávání finančních prostředků je ve společnosti zažitý, a tak se nikdo nepodivuje nad tím, že
za poskytnutí takové služby se platí. Banka je naprosto jasně „čitelný“ partner s pochopitelnými
pravidly a my víme, co on očekává od nás a co
my můžeme očekávat od něj. Jestliže se nám
pravidla té které banky nelíbí (nebo se jako potenciální klienti nelíbíme bance my), poptáme se
na úvěr někde jinde. Tyto relativně jednoduché
principy platí podobně i v systému financování
vědy a výzkumu – na jedné straně se náš záměr
musí poskytovateli podpory „zamlouvat“

a na druhé straně musíme počítat s tím, že
nám nikdy nikdo nedá nic zadarmo. Pokud
Vám někdo bude tvrdit opak, nevěřte tomu.
S přípravou projektu je spojena řada časově náročných aktivit, které Vám obvykle nikdo neproplatí a stejně tak v průběhu realizace projektu
budete za poskytnutí finančních prostředků platit „daň“ v podobě administrativních činností,
kterými byste se za jiných okolností financování
projektu (například z vlastních nebo jiných soukromých zdrojů) vůbec nemuseli zabývat. To vše
platí i v případě, že Vám poskytovatel finanční
podpory zajistí 100% míru spolufinancování Vašeho projektu.

S konzultantem nebo bez něj?
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Zorientovat se v nabídce veřejných zdrojů určených
na podporu vědy, výzkumu a inovací a pravidlech spojených s jejich čerpáním nebývá jednoduchý úkol a pomoc zkušeného odborníka je tak
zcela jistě vítána.
Obecně se při přípravě projektů lze spolehnout
na obyčejný „selský“ rozum – pokud budete mít
motivaci a budete chtít, zvládnout se dá téměř
všechno. Důležitá je ovšem právě motivace
a schopnost jasně si stanovit cíle. V takové situaci pro Vás může být konzultant skvělým partnerem. Může Vám dát cenné podněty k projektovému návrhu a pomoci Vám zpracovat pasáže návrhu, s kterými si úplně nejste jisti (jedná se především o informace o potenciálním dopadu projektu a jeho excelentnosti). Bez vlastní iniciativy
to ale nejde. Pokud čekáte, že konzultant za Vás
vše vyřeší sám, zakládáte si možná na nepříjem-

10

né budoucí problémy - žádný konzultant nemůže znát dokonale Vaše možnosti a možnosti a rizika prostředí, v kterém se se svým projektem
budete pohybovat.
Jestli se skutečně chcete pokusit o získání finančních prostředků na Váš výzkum, začněte tedy
ideálně tím, že si uděláte svou osobní analýzu
toho, čím se chcete zabývat, s jakým cílem a především co, proč a v jakém rozsahu do těchto aktivit chcete investovat. Pokud máte v těchto bodech jasno, víte, co chcete a počítáte se skutečností, že se musíte obeznámit se všemi důležitými dokumenty spojenými s výzvou k předkládání projektů, pak je ideální moment pro Vaše setkání s konzultantem. Je ale, jako u jakýchkoliv jiných služeb, potřeba umět si vybrat kvalitního
konzultačního partnera. To nebývá úplně jednoduché, ale vodítkem Vám může být Vaše vlastní
orientace v informacích spojených s výzvou.

JAKÁ JE MOJE MOTIVACE?

Než se pustíte do psaní projektových návrhů
(a u mezinárodních projektů to platí dvojnásob),
je dobré si ujasnit, jaké jsou Vaše vlastní vnitřní
motivace pro psaní projektového návrhu. Pokud
si toto ujasníte včas, můžete se vyhnout nepříjemným zklamáním pramenícím z toho, že si vyberete špatný typ projektu.
Jak už jsme několikrát v textu upozorňovali, projekty financované z veřejných zdrojů jsou spojené s vyšší mírou administrativy a obvykle jsou
také charakteristické větším počtem organizací
(konsorciem), které se podílí na realizaci projektu. Více partnerů znamená větší požadavky
na management a vyšší míru vzniku konfliktů
a rizik. Než tedy začnete hledat vhodný zdroj financování pro Váš záměr, pokuste se nalézt odpovědi na následující otázky.
1. Jaká je moje motivace?
2. Jaké jsou moje schopnosti a znalosti v odborné a manažerské oblasti?

3. Jaké mám možnosti v rámci organizace,
ve které působím?
Zejména druhá a třetí otázka jsou důležité při výběru vhodného zdroje financování. Prokazatelně
vyšší kvalita odborných znalostí (dokladovaná
zpravidla kvalitními publikacemi a projekty
v oboru) zvýší šanci Vašeho projektu na úspěch.
Orientace v prostředí organizace, ve které působíte, Vám zase pomůže připravit projektový návrh, který bude realizovatelný bez větších komplikací, protože znáte dobře bariéry systému Vaší
organizace a v projektovém návrhu jste se těmto
„slabinám“ dokázali vyhnout nebo jste zvolili takové grantové schéma, kde tyto bariéry nejsou
problémem (jedná se například o problémy spojené s organizací výběrových řízení, omezené jazykové kompetence klíčových pracovníků, kteří
se budou podílet na administraci projektu, problémy se zaměstnáváním externích spolupracovníků atd.).

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
Než se začneme zabývat tím, jak získat finanční
zdroje a kvalitně řídit projektové finance, musíme si nejprve ujasnit obsah některých pojmů, se
kterými budeme pracovat. Abychom se však vyhnuli zdlouhavým pasážím vysvětlujícím některé
pojmy, či témata, která možná čtenáři již znají,
odkazuje se tento text na skripta Finanční řízení
projektů - Manuál projektového manažera4.

Tento materiál vysvětluje velice podrobně
(a v takovém pojetí, aby mu rozuměl čtenář-finanční laik) nejdůležitější základní pojmy, s kterými budeme pracovat. Samozřejmě ta nejdůležitější fakta budou vysvětlena také v tomto textu, ale pro získání doplňujících informací doporučujeme pracovat s výše zmíněným Manuálem.

4) Dokument můžete získat zdarma na webových stránkách www.vuts.cz.info a www.rko-era.cz
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY
Abyste mohli s předloženým textem dobře pracovat, ujistěte se, že znáte následující základní pojmy
fond
grant / dotace
poskytovatel dotace
program
výzva
příručka pro žadatele / řešitele
projektová žádost

projekt
smlouva / rozhodnutí o poskytnutí dotace
rozpočet
report
audit
finanční řízení

Pro naše potřeby je důležité ve vazbě na výše uvedené pojmy vědět následující:
FOND
Jedná se o zdroj finanční prostředků, u kterého je naplánováno jeho užití na financování konkrétních oblastí.

Princip fondu si můžete velmi dobře představit na příkladu svých domácích financí.
Řekněme, že máte určitý příjem, který neutratíte celý najednou, ale rozplánujete si jeho užití.
Určitě budete mít fond na stravování, na bydlení a možná si vytvoříte fond na dovolenou.
V každém případě jste si vytvořili ze svého příjmu několik fondů na financování rozdílných
typů aktivit. Víte tedy, na co finanční prostředky užijete. Jak tyto prostředky utratíte, to už je
druhá věc - vytvoříte si svůj vlastní program, kterým budete řídit čerpání těchto prostředků

Zjednodušeně řečeno se jedná o částku finančních prostředků alokovanou subjektem, který je
oprávněn přerozdělovat veřejné prostředky na naplnění určitých cílů. Tyto finanční prostředky
jsou „nástrojem“ na plnění těchto cílů.
Nejlépe si problematiku cíleného využití těchto takzvaných finančních nástrojů vysvětlíme
na příkladu Strukturálních fondů. Vyhneme se detailům, které by nám vysvětlovaly, jak a proč
fondy vznikly 5, a budeme pracovat se skutečností, že tyto fondy existují a mají určité konkrétní
cíle. Strukturální fondy jsou dva - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a tím asi obecně
nejznámějším je Evropský sociální fond (ESF).
Ideálním zdrojem informací o strukturálních fondech jsou samozřejmě oficiální stránky Evropské komise europa.eu a nebo český portál www.strukturalni-fondy.cz. Na něm si můžete přečíst
tuto informaci o strukturálních fondech:

5) Pokud by Vás tyto informace zajímaly, vcelku dobře se v problematice můžete zorientovat na stránkách www.strukturalni-fondy.cz, kde
naleznete detailní informace o fondech EU. Pokud by Vám tyto informace nestačily, pak využijte oficiální stránky Evropské komise europa.eu,
kde najdete informace snad o čemkoliv, co by Vás o EU mohlo zajímat.
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“Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální
soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.” [8]

Co můžeme z tohoto popisu vyčíst?
Hned zpočátku se v popisu mluví o financích, jako o nástroji, kterým se má něčeho konkrétního docílit.
V druhé části se dočteme, k čemu má tento nástroj sloužit - „ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony“.
To nám jasně říká, na co jsou tyto prostředky určeny - na podporu regionů, které jsou nějakým způsobem
na nižší ekonomické a sociální úrovni, než je evropský standard. Zbývá nám zjistit, které regiony mají na finanční podporu nárok ( v ČR to byly v roce 2011 všechny kraje mimo kraj Hlavní město Praha).

Mimochodem, právě jsme si zjednodušeně vysvětlili, PROČ nemohou být finanční
prostředky ze strukturálních fondů využity v projektech, které mají dopad na území hl.
m. Prahy. Praha patří v EU mezi tzv. rozvinuté regiony (ať už s tím souhlasíme, nebo ne,
statisticky je to realita). Žehrat tedy na to, že Praha nemůže čerpat finanční prostředky ze
strukturálních fondů je vcelku zbytečné.
A pokud se na celou věc podíváte opět z pohledu Vašeho domácího rozpočtu - pokud
máte omezené finanční zdroje, nebudete přece ubírat z fondu na stravování, pokud by to
znamenalo, že někdo z Vaší rodiny bude trpět hladem, a přesunovat finance ve prospěch
dovolené. Pravda, můžete namítnout, že bratr bude raději strádat hladem, než by oželel
cestu do Himalájí, ale to už je otázkou Vaší vzájemné dohody. Těžko byste ale mohli
předpokládat, že regiony s horší ekonomickou a sociální situací by se vzdali “svých”
prostředků ve prospěch Prahy.

GRANT / DOTACE
Každý má svá pravidla, která určil jeho poskytovatel (poskytovatel má odpovědnost
za správu a využití těchto prostředků a má právo stanovit jakákoliv pravidla, která nejsou
v rozporu s platnou legislativou daného území) - pravidla proto musíme jako žadatelé respektovat6
finanční zdroje jsou omezené pouze na určitou konkrétní periodu

6) Přesto máme, v dlouhodobém horizontu, několik možností, jak tato pravidla ovlivnit - jedná se především o připomínkování k pravidlům
čerpání prostředků či účast v nejrůznějších odborných komisích, které tato pravidla tvoří. Pokud nás tedy zástupce těchto “správců” osloví
s možností zapojení se do procesu hodnocení (a vyjádření spokojenosti či nespokojenosti) s určitou “dotací”, je na nás, zda se do tohoto procesu
zapojíme, či nikoliv… V krátkodobém horizontu nám ale nezbývá nic jiného, než stanovená pravidla respektovat.
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POSKYTOVATEL DOTACE
Konkrétní organizace, která vykonává správu přidělených veřejných prostředků za účelem
naplnění konkrétních, předem stanovených cílů
PROGRAM
Program konkretizuje cíle, kterých má být prostřednictvím finančních prostředků z příslušného fondu dosaženo a specifikuje, prostřednictvím jakých aktivit je očekáváno naplnění
těchto cílů.
Opět si ukážeme konkrétní příklad z „říše“ strukturálních fondů.
VÝZVA
Je právní akt, na základě kterého jsou potenciální zájemci o získání podpory z určitého konkrétního programu za předem definovaných podmínek vyzváni k tomu, že mohou předkládat své projektového návrhy (splňující cíle daného programu).

Už víme, jaké jsou cíle strukturálních fondů - posílit ekonomický a sociální rozvoj. Tomu se
dá rozumět, ale CO konkrétně si představit pod pojmem posílení? Jak se má tento rozvoj
posílit? Postavením nové továrny? Rekonstrukcí silniční sítě? Zlepšením kvality vzdělání?
Vytvořením nových pracovních míst? To už jsou konkrétní otázky, které nám zodpoví
právě program.
Z našeho - uživatelského - pohledu je program dokumentem, který konkretizuje strategii,
jak a na co mají být využity finanční prostředky z určitého finančního zdroje, aby byly
naplněny jeho cíle.
Pokud se nebudete podílet na tvorbě programů, pak musíte program brát tak, jak je.
Nemůžete navrhovat jiné aktivity, i kdybyste byli sebevíc přesvědčeni, že tyto aktivity jsou
mnohem “lepší”, než ty, které definuje program. Jediným výsledkem takového úsilí by bylo
to, že Váš projektový návrh nebude splňovat cíle programu a bude vyřazen ze soutěže
o získání finanční podpory.
Výzvy jsou velice často časově omezené - zde záleží na charakteru programu a typu projektů, které umožňuje financovat. Patrně nejčastěji se setkáte s výzvami s periodicitou 1 rok
a obvyklá délka doby, po kterou se mohou předkládat projekty, činí 3 - 6 měsíců.
Existují i kontinuálně otevřené výzvy. Ale na tyto výzvy je třeba „být opatrný“. Obvykle totiž
bývají otevřené až do doby, kdy se vyčerpají prostředky, s kterými příslušný program disponuje. Může se tedy stát, že po delší době od otevření výzvy už na Váš projekt nebude dostatek finančních prostředků.
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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE / ŘEŠITELE
Jedná se o dokument, ve kterém nás poskytovatel finanční podpory informuje o všech zásadních náležitostech spojených s možností získání finanční podpory.
Zcela jistě je to jeden ze základních dokumentů, který si musíte přečíst, než začnete připravovat projektový návrh.
PROJEKTOVÁ ŽÁDOST
Nebo také projektový návrh, je dokument, kterým VY seznámíte poskytovatele dotace
s tím, co jste schopen navrhovaným projektem učinit pro naplnění cílů JEHO programu.
Tato věta je klíčová a umožní Vám pochopit, proč velkou část hodnocení Vašeho projektového návrhu budou tvořit kritéria, která Vám na první pohled připadají nedůležitá (jako například potenciální dopad Vašeho projektu nebo význam pro plnění cílů programu).
V této chvíli se musíte dokázat na Váš projektový návrh podívat „očima“ poskytovatele dotace a zjistit, jaké může mít Váš konkrétní projekt širší dopad a ten musíte být schopni vyjádřit konkrétně.

Opět si uvedeme příklad:
Pokud například vymyslíte projekt, na jehož základě zvýšíte kompetence určité skupiny lidí, a tím zvýšíte
jejich uplatnitelnost na trhu, můžete konkretizovat dopad Vašeho projektu např. na redukci nezaměstnanosti dané cílové skupiny (samozřejmě za předpokladu, že máte vstupní informace prokazující, že nezaměstnanost je určitým problémem pro tuto skupinu). Takový přínos lze nejen vyjádřit v konkrétních číslech - úspory za platby dávek nezaměstnaným a zároveň ekonomický přínos ze skutečnosti, že tito potenciálně nezaměstnaní budou vykonávat práci, podílet se tak na ekonomickém růstu a zároveň jejich zaměstnání bude pro stát znamenat další příjem v podobě odvodů ze mzdy, daní z příjmu a plateb DPH, které tito lidé s vyšším příjmem, než je dávka v nezaměstnanosti, budou odvádět státu. Takovouto rovnici už
bychom si dokázali dopočítat téměř všichni.
A i když na první pohled naším projektem „pouze“ vzděláváme, můžeme takovouto úvahou vidět jasný a vyčíslitelný přínos vzdělání pro rozvoj konkrétního regionu.
Projektová žádost popisuje naši vizi projektu. V tomto námi vytvořeném dokumentu seznamujeme poskytovatele finanční podpory v daném programu s tím:

co chceme realizovat

jakým způsobem
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v jekém časovém horizontu

za jakých finančních podmínek

jak přispěje náš záměr ke splnění cílu programu

Zde je opravdu důležité si uvědomit, že je to opravdu NAŠE vize a druhá strana s ní nemusí souhlasit nebo může k této vizi mít řadu připomínek.
Projektový návrh proto musí být připraven tak, aby zástupce poskytovatele podpory přesvědčil, že to, co navrhujeme, je opravdu reálné a dopad našeho projektu bude skutečně
takový, jaký deklarujeme.
Z toho vyplývá, že pokud projektovým návrhem nepřesvědčíme dostatečně, může se nám
stát, že poskytovatel dotace buď náš projektový návrh nezařadí do skupiny návrhů, které
„chce“ podpořit, nebo bude mít k našemu návrhu připomínky, které musíme do svého projektového návrhu zapracovat. Tyto připomínky se velice často týkají také navrženého rozpočtu. Proto je potřeba k plánování financí přistupovat opravdu zodpovědně, aby navržený rozpočet byl v kontextu s plánovanými aktivitami.
Pro začátek jsme si ujasnili, s jakými pojmy budeme pracovat. Dále se v publikaci budeme věnovat základním milníkům, které ovlivňují finance v projektech podpořených z veřejných zdrojů a upozorní nás na rizika, kterým v těchto fázích budeme čelit. Ještě před tím ale pár dalších pojmů….
S ohledem na skutečnost, že v případě projektů financovaných z veřejných zdrojů žadatelé často využívají dotační tituly podporující mezinárodní spolupráci, je také nezbytné se dobře orientovat v základní terminologii.
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Výběr nejvýznamnějších termínů a jejich překladů uvádíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

actual/real – skutečný
annex – příloha
average - průměrný
beneficiary – příjemce
CFS certificate on financial statements – osvědčení o finančních výkazech
to claim costs – nárokovat náklady
ECGA – grantová dohoda
eligibility of costs – způsobilost (nákladů)
estimation - odhad
flat rate – paušál / procentní podíl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gross remuneration - hrubá mzda
hourly rate – hodinová sazba
incurred – vzniklé (náklady)
irregularity - nesrovnalost
legal entity – právní subjekt
permanent staff – na dobu neurčitou
personmonth - člověkoměsíc
personnel costs – osobní náklady
receipts  - příjmy (projektu)
reckless – lehkomyslné (náklady)

•
•
•
•
•
•

reimbursement  of costs – refundace, zpětné vynárokování nákladů
subcontract – subdodávka
temporary (personnel) – na dobu určitou
time recording – vykazování (odpracovaného) času
timesheet – výkaz práce
usual accounting and management principles and practices of the beneficiary – obvyklé účetní  
metody a pravidla řízení u příjemce
working contract – pracovní smlouva

•
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FINANCE V RÁMCI ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU
Naplánovat si, kolik peněz budeme na náš projekt potřebovat, je jen začátek. Sice důležitý, ale
od prvního momentu, kdy jsme zformulovali
projektovou ideu a měli mlhavý odhad o tom,
v jakých částkách se bude řádově pohybovat
rozpočet7 našeho záměru, se tento plán může,
a s velkou pravděpodobností také bude, měnit.
Na tato důležitá období změn, která s sebou nesou také řadu rizik, se zaměříme v jednotlivých
kapitolách našeho textu.
Začneme v momentě, kdy zjistíte potřebu financování jakékoliv vědecko-výzkumné aktivity
a dospějete k názoru, že z komerčních zdrojů
tuto aktivitu nebudete schopni zafinancovat, což
bude jev velice častý. V první části se zaměříme
na to, jak si vybrat vhodný zdroj financování
a jaké jsou základní předpoklady pro to, abychom tyto prostředky mohli pro svůj projektový
záměr získat.
V druhé části materiálu se budeme zabývat obdobím, kdy náš projektový návrh poskytovatel
dotace vybral k financování, ale ještě nemáme
podepsaný žádný smluvní závazek. Na první pohled by se mohlo zdát, že výběrem našeho projektu k financování už máme „vyhráno“. Leč právě tato část naší cesty ke kýženým financím s sebou přináší mnohá úskalí, která mohou ze skvěle
zamýšleného projektového návrhu učinit do bu-

doucna malou noční můru. My si tato úskalí vysvětlíme a řekneme si, jak minimalizovat rizika
s touto fází spojená.
Třetí část materiálu je věnována období, kdy zahájíme realizaci projektu. Tato doba je pro nás
zlomová – zajistili jsme prostředky na to, co jsme
chtěli (tedy doufejme, že víme, co jsme chtěli zrealizovat), ale má to jeden háček. Už máme smluvní závazek, jehož neplnění se pro nás může stát
velmi škaredou noční můrou. My se proto zaměříme na úskalí a rizika, na která je třeba myslet
v průběhu realizace projektu, a ukážeme si postupy, kterými si můžete ušetřit spoustu komplikací do budoucna. V této sekci se nevyhneme ani
tématu reportování a jeho významu8 v kontextu
ostatních projektových aktivit.
V závěrečné fázi se zaměříme, překvapivě, na fenomén závěrečného reportingu. Povíme si, co je
to audit, který nás může čekat po konci nebo
v průběhu našeho projektu, a s projektem se rozloučíme závěrečnou platbou. Ve všech fázích
výše popsaného finančního životního cyklu projektu se zaměříme na téma financí, rozpočtu a finančního řízení v kontextu situace, ve které se
zrovna náš projektový záměr a jeho financování
nachází. Obsahovou strukturu publikace nejlépe
zobrazuje následující schéma finančních milníků
v průběhu životního cyklu projektu.

7) Jestli budeme uvažovat v řádech tisíců nebo milionů.
8) Pokud jste už někdy nějaký projekt financovaný z veřejných zdrojů řešili, tak si teď možná říkáte, jestli se autoři nezbláznili – význam reportingu je přeci zcela zřejmý… Ale my si ukážeme, jak smysluplně a logicky pracovat s reporty tak, aby pro Vás byly jedním z nástrojů pro
úspěšné ukončení Vašeho projektu.
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Fáze životního cyklu projektu v kontextu projektových financí
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Znaky financí v průběhu jednotlivých fází životního cyklu projektu:
Fáze životního
cyklu
Projektový záměr

Stav financí

Aktivity ovlivňující financování našeho projektu

PŘÍJMY: 0 Kč

• identifikujeme aktivity, na jejichž realizaci potřebujeme
zajistit finance
• reálně zhodnotíme náš potenciál a kapacity (znalostní,
personální, technické, manažerské, administrativní…).

VÝDAJE: 0 Kč

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Definovali jsme si, na jaké aktivity a s jakým cílem hledáme
vhodné finanční zdroje

Zdroj financování
(program + výzva)

• vybíráme vhodné zdroje financování z hlediska dostupnosti pro naše podmínky – konzultace s experty, vlastní rešerše
• identifikujeme zdroje finančních prostředků, které by byly
vhodné pro naše aktivity
• seznamujeme se s podmínkami, které pro poskytnutí podpory stanovil vybraný potenciálně vhodný poskytovatel
podpory
• důležité je včas vyloučit zdroje, které pro nás nejsou vhodné!

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: výdaje spojené
se získáním informací
o zdrojích financování

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Vybrali jsme konkrétní VHODNÝ zdroj financování a známe
požadavky jeho poskytovatele jak po obsahové, tak
formální stránce (TYTO POŽADAVKY SPLŇUJEME!)

Projektový návrh

• připravujeme žádost o podporu, která odpovídá požadavkům konkrétního poskytovatele podpory
• zpracováváme plán realizace projektových aktivit, připravujeme rozpočet a odůvodnění naší žádosti
o podporu
• výstupem aktivity je kompletně sepsaná žádost
o podporu konkrétního projektu

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: výdaje spojené
s přípravou žádosti
o podporu

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Žádost o podporu je v řádném termínu předána
poskytovateli podpory

Hodnocení

• čekáme na výsledek hodnocení – v první fázi naše žádost
musí splnit všechny požadované (formální i obsahové) parametry
• hodnocení probíhá nezávisle a obvykle bez naší účasti
• maximálně můžeme být vyzváni k doplnění informací
nebo k další obhajobě naší žádosti o finanční podporu
(musí být specifikováno předem v požadavcích poskytovatele podpory, o této možnosti budeme vědět již v přípravné fázi)

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: mohou
vzniknout výdaje
spojené s případnou
prezentací či obhajobou
žádosti o podporu
(výjimečně)

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Žádost o podporu splnila požadavky poskytovatele
podpory (formální i tematické) a byla předána do skupiny
projektů, které splnily podmínky poskytnutí podpory

Výběr projektů

• stále čekáme, naše šance na získání podpory se zvýšily –
projekt splnil požadavky poskytovatele, ALE…
• teprve výběr projektů nás přiblíží šanci získat podporu pro
náš projekt – buď podle počtu přidělených bodů v rámci

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: 0 Kč
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hodnocení předložení projektového záměru, nebo výběr
prostřednictvím odborné komise 9
Nezbytné předpoklady pro další fázi

Jsme informováni o výsledcích výběru žádostí o poskytnutí
podpory – náš projekt byl vybrán k financování (pokud nebyl,
vracíme se opět do fáze 2)

Negociace

Pouze pokud byl náš projekt vybrán k financování.
• seznámíme se s výsledky hodnocení
• pokud byly ze strany poskytovatele k žádosti připomínky
a doporučení, musíme je v tomto období zapracovat do původního návrhu projektu
• POZOR na doporučené změny v rozpočtu! Musíte si
vždy odpovědět na následující otázku - Dokážeme při
navržených finančních změnách realizovat projekt
v původním rozsahu?
• seznámíme se s návrhem smlouvy ze strany poskytovatele
podpory (specifikuje podmínky, za kterých můžeme finanční podporu čerpat)
• rozhodujeme se, zda přistoupíme na podmínky poskytovatele podpory

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: výdaje spojené
s dohodnutím podmínek
podpory (např. mzdy,
cestovné, právní služby)

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Změněná žádost o podporu dle požadavků poskytovatele,
která je pro nás AKCEPTOVATELNÁ nebo ODMÍTNUTÍ
podpory

Uzavření smlouvy

• připravujeme dokumentaci nezbytnou pro podpis smlouvy
• Mohou být zahrnuty i specifické úkony jako např. zřízení zvláštního projektového účtu, příprava a podpis
smluv mezi případnými partnery projektu
• připravíme interní prostředí organizace pro finanční a administrativní řízení nového projektu (zřídíme účetní středisko10, příprava a podpis pracovních smluv atd.)
• seznámíme se se všemi podmínkami a požadavky stanovenými ve smlouvě (ideálně v předchozí fázi, ale pokud jsme
tak neučinili, tak teď je poslední šance)

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: výdaje
na přípravu
smluvních podkladů –
administrativní podklady
+ právní podpora (např.
příprava smlouvy mezi
partnery projektu)

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Podepsaná smlouva, která stanovuje podmínky poskytnutí
podpory. Vzniká smluvní závazek a my jeho podpisem
akceptujeme podmínky poskytovatele.

Zahájení projektu

Velice důležitá část aktivit projektu!
• připravíme všechny důležité informace o projektu a jeho
administraci a řízení ve struktuře a rozsahu odpovídající potřebám všech zainteresovaných stran a osob
• nastavíme procesy na úrovni organizace nezbytné pro realizaci všech aktivit projektu, včetně monitorování
administrativních požadavků poskytovatele

PŘÍJMY: část přiznané
podpory (zálohová
platba) – v případě, že
je součástí smlouvy
- záleží na smluvních
podmínkách

9) Proces hodnocení a výběru projektů je vždy popsán v zadávací dokumentaci v příslušné výzvě. Poskytovatelům veřejných prostředků jde
vždy o to, aby proces přerozdělování těchto financí byl transparentní – proto jsou žadatelé o dotace předem informováni o postupu výběru
projektů. Pokud tuto informaci v zadávací dokumentaci nenajdete, ptejte se na postup hodnocení kontaktních osob pro danou výzvu.
10) Pojem účetní středisko vysvětlíme v příslušné kapitole.
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VÝDAJE: výdaje spojené
s realizací projektových
aktivit – převažují
administrativní
a manažerské výdaje

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Všechny zainteresované osoby získaly relevantní informace nezbytné pro finanční řízení projektu v souladu se smluvními závazky (nebo jsou zabezpečeny postupy, kterými bude zajištěno, že se všechny osoby k těmto informacím v rozsahu sobě
potřebném dostanou včas)

Realizace projektu

• realizujeme odborné projektové činnosti
• monitorujeme průběžně výsledky a výstupy projektu
• provádíme financování probíhajících aktivit

PŘÍJMY: 0 Kč
VÝDAJE: výdaje
na realizaci projektových
aktivit dle schváleného
rozpočtu

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Jsou realizovány a financovány projektové činnosti

Reporting

• vyhodnocujeme financování projektu oproti plánu a realizovaným aktivitám
• zpracováváme finanční výkazy
• vypracujeme zprávu o finančním čerpání v rámci projektu
v souladu se smluvními požadavky
• komunikujeme s poskytovatelem dotace

PŘÍJMY: průběžné
platby na základě
doložených výdajů
projektu (dle podmínek
ve smlouvě)
VÝDAJE: výdaje spojené
s administrativou
a managementem

Nezbytné předpoklady pro další fázi

Průběžně předávané monitorovací zprávy byly poskytovatelem dotace schváleny.

Ukončení projektu

Finanční ukončení projektu (na rozdíl od vlastní odborné realizace) přesahuje období projektové realizace v průměru o 1
– 2 měsíce.
• provedeme celkové vyúčtování poskytnutých prostředků
v kontextu původního plánu a skutečně dosažených výsledků a výstupů projektu

PŘÍJMY: závěrečná
platba
VÝDAJE: výdaje
na zpracování závěrečné
zprávy a vyúčtování +
výdaje na audit (pokud je
stanoveno ve smlouvě)

Nezbytné předpoklady pro další fázi
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• zorganizujeme zahajovací schůzku, kde budou účastníci seznámeni se všemi informacemi o projektu (odborná a administrativní část)
V oblasti finančního řízení je cílem optimalizovat procesy
ve vazbě na smluvní závazky a eliminovat rizika spojená
s čerpáním přiznané podpory.

Dokončili jsme projekt, na jehož realizaci jsme měli zajištěno
financování z veřejných zdrojů a vracíme se zpět k fázi 1.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

V této části budeme velice často opakovat jedno
kouzelné slovíčko – CÍL. Musíte mít jasně stanovené cíle, jak odborné, tak osobní, abyste se vydali
tím správným směrem financování. Znalost odborných cílů Vašeho projektu a s tím související Váš
odborný a technický potenciál, potenciál lidí kolem Vás i Vašeho pracoviště umožňuje rozhodnout
se pro vhodný zdroj financování.

Proč?
Představte si klasickou situaci – jste pedagogem
na vysoké škole a zároveň se věnujete výzkumu.
Váš čas ve velké míře ovlivňuje rytmus školního
roku. Na jaře a na podzim budete mít velké množství výuky, po ní následují zkoušky, v horším případě státnice. Budete neustále v koloběhu mezi výukou, konzultacemi, zkoušením a přípravou pro výuku. A budete se těšit na prázdniny, kdy budete
mít konečně klid na svůj výzkum. Za takových
okolností by pro Vás asi bylo velice komplikované

přijmout komerční zakázku na výzkum, která bude
muset být dořešena v horizontu několika týdnů.
Pokud by čistě náhodou zakázka na výzkum přišla
právě v období prázdnin, byla by to ideální situace.
Ale řekněme si narovinu – jak často nastává ideální
situace, kdy zadavatel potřebuje bleskový výzkum,
který se vejde právě do období prázdnin. A to jsme
úplně zapomněli na to, že Vy se sice na prázdninové zkoumání můžete těšit, ale Váš kolega, jehož
znalosti jsou pro úspěch Vašeho výzkumu nezbytné, se rozhodl, že letos si po několika letech konečně odpočine a vyrazí na dovolenou.

Už rozumíte?
Od radosti ze zakázky na smysluplný a zajímavý
výzkum by byl jen krůček ke ztrátě Vaší dobré pověsti díky nesplnění termínu dodání výsledků Vašeho výzkumu. A ztrátou dobré pověsti Vaše ztráty
a ztráty Vašeho pracoviště zdaleka nemusí končit…

Zadavatel může odstoupit od smlouvy, nezaplatit to, na čem jste se domluvili, protože on
chtěl kompletní řešení a ne něco zčásti rozpracovaného. Ve smlouvě může být zakotveno
i penále za nesplnění termínu. Že už máte orosené čelo? Tak to je v pořádku, protože
financování projektů není legrace. Je to smluvní závazek mezi Vámi (většinou tedy spíš
Vaším zaměstnavatelem) a financovatelem VaV aktivit, ze kterého pro Vás nemusí vyplývat
jen pozitivum v podobě financování, ale také SANKCE. S tím je potřeba počítat už na začátku,
když začnete zvažovat, co chcete financovat, z jakých zdrojů a s kým chcete na řešení svého
projektu spolupracovat. Neboť to vše a mnoho dalšího představuje rizika, která mohou
negativně ovlivnit průběh realizace Vaší vysněné výzkumné aktivity.
Zní Vám to všechno příliš komplikovaně? Ano, financování projektů není úplně nejjednodušší
téma. Ale je třeba myslet na to, že nepoužíváte
svoje, ale cizí finanční prostředky. A proto je potřeba být mnohem zodpovědnější.
Dříve, než se vrhneme do víru projektových žá-

dostí, dotací, uznatelných a neuznatelných nákladů, je potřeba si jasně definovat, jaké jsou
naše cíle. V prvé řadě po odborné stránce – tj.
jaké jsou cíle projektu, pro který hledáme finanční zdroje – a hned vzápětí také jaké jsou naše
osobní cíle.
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HLEDÁME FINANČNÍ ZDROJE
Ať už budete chtít řešit malý projekt typu „potřebuji financovat svou cestu na konferenci“, větší
projekt na téma inovace výuky či projekt na vývoj nové technologie, vždy se musíte rozhodnout, z jakých zdrojů tuto aktivitu a ZA JAKOU
CENU budete schopni realizovat.
V zásadě máte dvě hlavní možnosti (s těmi koneckonců pracují i statistiky financování výzkumu a vývoje) – buď můžete pro svůj záměr získat
finance ze soukromých (ziskových či neziskových) nebo veřejných zdrojů. Ze statistického
pohledu jsou nejvýznamnějšími financovateli
výzkumu komerční subjekty (v roce 2010 firmy
financovali 61,5 % výdajů na vědu a výzkum v 27
členských zemích EU [1]) následované státními
úřady a univerzitami (v ČR tvořily v roce 2010 výdaje komerčních subjektů necelých 50 % celkové
sumy vynaložené na vědu a výzkum).

Nikdo Vám nedá peníze „zadarmo“
Důležité je uvědomit si hned na začátku, že KAŽDÝ potenciální poskytovatel financí pro vědu a
výzkum má své cíle. Ty nám vysvětlují, PROČ
chce konkrétní subjekt financovat vědu a výzkum, a zároveň nám dávají první indicii, zda je
vybraný zdroj financí vhodný pro náš záměr.
Pro firmy bývá jasným cílem zisk. Buď vyjádřený
přímo v penězích, nebo na první pohled „skrytý“
pod pojmy, jako jsou prestiž, nové kontakty,
vstup na nové trhy, nové znalosti. Zástupci firem
obvykle velmi dobře vědí, co chtějí – mohou mít
zájem o řešení konkrétních problémů týkajících
se předmětu jejich podnikání, mohou hledat
nové ekonomické příležitosti nebo nové zdroje.

Také státní orgány, které financují vědu a výzkum, mají „své“ cíle. Obvykle bývají shrnuty
pod, na první pohled poněkud abstraktnějšími
pojmy, jako jsou trvalá udržitelnost, hospodářský růst nebo řešení různých strukturálních problémů.
Myslete na to, že „hra“ Financování mého projektu má velice podobná pravidla, jako když půjdete žádat o úvěr. Banka má svůj jasný a nezpochybnitelný základní cíl – je tu proto, aby generovala zisk pro své akcionáře. Reklamy mohou
tvrdit cokoliv jiného, ale je to tak a Vy se obvykle
nenecháte zmást. Stejné pravidlo platí i pro financování vědy a výzkumu – pokud Vám někdo
dává finanční prostředky, očekává za ně nějaký
efekt. Abyste uspěli, tento efekt musí být pro poskytovatele financí dostatečně atraktivní a musí
být v souladu s jeho stanovanými cíli.
Pokud tedy vyhodnotíme, že ze soukromých
zdrojů naši aktivitu financovat nebudeme a rozhodneme se využít prostředky, které pocházejí z
veřejných zdrojů, je velice důležité, uvědomit si
hned na začátku jednoduché pravidlo:

Nic není zadarmo.

11) Které výdaje považuje poskytovatel dotace za “uznatelné” k proplacení, je vždy uvedeno v zadávací dokumentaci k výzvě k předkládání
projektů a souvisejících dokumentech, jako je například finanční manuál nebo manuál pro žadatele.
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KOLIK “STOJÍ” DOTACE
Ani v případě, kdy poskytovatelé dotace avizují, že
Vám uhradí ze 100 % všechny uznatelné11 projektové výdaje, to neznamená, že dostanete zaplaceny skutečně všechny výdaje spojené se získáním
takové podpory. Ve většině případů si totiž přípravu žádosti o finanční prostředky z veřejných zdrojů
musíte financovat sami. A tato aktivita nebývá nijak
levná. Například ceník základních služeb v oblasti
přípravy projektových žádostí do Operačních programů 2007 - 2013 poskytovaných Sdružením obcí
Libereckého kraje, který byl schválený Radou SOLK
dne 22. 5. 2007 usnesením č. 36/07, uvádí ceny
za přípravu projektových návrhů od 100 000,za projekt v celkovém objemu financí 5 000 000,Kč až po 1 210 000,- Kč za projekt v objemu prostředků 100 mil. Kč za projekty, které byly přijaty
k financování. Ať tedy zaplatíte dodavateli, který
Vám projektový návrh zpracuje, žádost připraví
specializované oddělení Vaší organizace nebo budete žádost o finance psát po večerech doma
ve svém volnu, v každém případě má smysl věnovat se pouze takovým projektovým žádostem, kde
máte určitou šanci finanční prostředky získat. Proto
je velice důležité vybrat takový program, který je
skutečně určen k financování aktivit, které zamýšlíte realizovat. Budeme-li hledat zdroje na financování výzkumných aktivit, v žádném případě nebudeme používat program, kterým poskytovatel zamýšlí financovat například mobilitu studentů magisterského studia. Je to sice přehnaný příklad, ale
má za cíl ukázat to, že naše záměry a záměry poskytovatele dotace se musí „setkat“. Musíme ve své
projektové žádosti „nabízet“ financovateli to, co on,
prostřednictvím svého programu, hodlá financovat. Cíle programu jsou obvykle uvedeny mezi základními informacemi o dotačním titulu. Na následujících příkladech si můžeme ukázat, jakým způsobem vybrané programy definují své cíle. (pro

ukázku byly vybrány programy MŠMT na podporu
mezinárodní spolupráce, zdroj [6]):

program KONTAKT II
Cílem programu KONTAKT II je podpora projektů
mezinárodní dvoustranné spolupráce řešených
v oblastech základního a aplikovaného výzkumu,
a to zejména se státy, které nejsou členy Evropské
unie.

program EUREKA
Cílem programu EUREKA CZ je poskytnutí účelové
podpory projektům, které získaly statut EUREKA,
podpořit mezinárodní spolupráci v aplikovaném
výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů
a služeb.

program EUPRO II
Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit vědeckým institucím prostřednictvím podpory podílet se na
koordinaci evropského výzkumu a současně zvýšit
jejich účast v projektech mezinárodních programů
výzkumu a vývoje.

program COST
Cílem programu COST CZ je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním výzkumu
výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST.
S informacemi o cílech programu je nezbytné seznámit se před zahájením přípravy projektového
návrhu - vyhneme se tak výdajům na projektový
návrh, který svým zaměřením neodpovídá požadavkům poskytovatele podpory.
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VHODNÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ

V této kapitole budou našimi hlavními „zaklínadly“ pojmy PROGRAM a VÝZVA.
Zaměříme se na to, jak identifikovat vhodné finanční zdroje, vysvětlíme si, jak s nimi souvisí
oba výše zmíněné pojmy a jak s informacemi
o programech a výzvách pracovat tak, abyste se

co nejrychleji zorientovali a nemuseli se probírat
stohy zbytečných informací. Na konci této kapitoly byste si měli umět najít vhodný zdroj financování a měli byste vědět, jaké informace jsou
pro Vás důležité proto, abyste mohli o tyto prostředky požádat.

HLEDÁME FINANCE PRO NÁŠ ZÁMĚR
Jsme na začátku naší cesty financováním projektu. Máme zajímavou vědeckou myšlenku, která
by, díky finanční podpoře, mohla přerůst v konkrétní výsledek. Nebo se třeba „jen“ snažíme nastartovat svou vědeckou kariéru dlouhodobým
pobytem na zahraničním pracovišti. V každém
případě jsme v situaci, kdy potřebujeme pro náš
záměr získat finanční prostředky. Máme, samozřejmě, vícero možností, jak se v dané situaci můžeme zachovat. My jsme se ale, s ohledem na tematické zaměření této publikace, rozhodli pro
grant.
A hned na začátku máme díky našemu grantu
malý problém. Co to vlastně grant je? Jaký je význam slova dotace, a jsou oba pojmy totožné?
Tak tedy na začátek nezbytná trocha teorie.

Grant je peněžní částka poskytnutá za konkrétním účelem například ze státního nebo územního rozpočtu, rozpočtu Evropské komise nebo
nejrůznějších fondů (u nás momentálně asi nejznámější je Evropský sociální fond, který už jsme
v našem textu mnohokrát citovali).
Co se týče termínu dotace a jeho vymezení vůči
pojmu grant, neexistuje přesně oddělený význam obou slov, v běžné komunikaci označují
v podstatě to samé - tedy skutečnost, že nějaký
správce finančních prostředků poskytne za určitých konkrétních pravidel podporu konkrétnímu
záměru. Ať už ale použije poskytovatel termín
grant nebo dotace, v obou případech to znamená nevratné poskytnutí finančních prostředků.
Ovšem pozor - při dodržení smluvních pravidel.

FINANCE, PROGRAMY A POSKYTOVATELÉ DOTACÍ
Vcelku logicky, grant se jen stěží poskytne sám.
Vždy existuje nějaký subjekt nebo osoba pověřená správou těchto prostředků a ta má za úkol posoudit účelnost vynaložení finančních prostřed-
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ků na potenciální grant a zajistit, že přidělené
prostředky budou využity na financování aktivit
a činností v souladu s pravidly.

KDO URČUJE PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ PODPORY FORMOU GRANTŮ?
Především je to soustava zákonů daného státu.
Žádný oficiální poskytovatel finančních prostředků nemůže někomu poskytovat finance v
rozporu s platnými zákony. V druhé řadě pravidla, pro oblasti, které zákony neřídí, stanovuje
sám poskytovatel a stejně tak může poskytovatel ve svých pravidlech čerpání finančních prostředků platné zákonné požadavky ještě více

zpřísnit. A právě tohle je nesmírně důležitá informace, na kterou nesmíte nikdy zapomenout.
Pravidla vytvořená poskytovatelem dotace nesmí být v rozporu s platnými zákony, ale mohou
být „tvrdší“ než je zákon. Pokud by se přece jen
stalo, že by pravidla poskytovatele podpory byla
v jakémkoliv rozporu se zákonem, vždy mají
přednost platné zákony.

JAKÝ JE PRVNÍ KROK NA CESTĚ K ZÍSKÁNÍ GRANTU?
Abychom mohli o grant či dotaci požádat, musíme mít jasně definovaný záměr našeho projektu.
Musíme sami dobře vědět, co chceme dělat
a čeho chceme dosáhnout, abychom byli schopni přesvědčit poskytovatele dotace, že právě my
a náš projektový záměr jsou tím, co chce ze svých
prostředků podpořit. Nesmíme totiž zapomenout, že nejsme jediní, kdo má skvělou myšlenku
či nápad, na který hledá finanční prostředky.
A tak už od začátku, už při výběru vhodného
zdroje financování pro náš záměr, musíme myslet na to, že náš nápad musí být PROKAZATELNĚ
a DOLOŽITELNĚ lepší než myšlenky těch ostních.
S ohledem na výše popsané skutečnosti je tedy
zřejmé, že kvalitně promyšlený projektový záměr
zvyšuje naše šance na získání dotace. Víme, co
chceme. Víme, že jsme lepší než ostatní (a jsme to
schopni prokázat) a víme v čem. Při definici projektového záměru musíme být konkrétní. A musíme být schopni svůj projektový záměr poskytovateli dotace představit a obhájit svou myšlenku.
Nejste na definici projektového záměru sami?
Tak to je dobrá zpráva, neboť slovy klasika: „víc

hlav víc ví“. Leč v tomto případě musíte myslet
na drobná úskalí spojená s týmovou prací…
Jsem-li na definici nějakého záměru sám, vcelku
dobře (tedy ve velké většině případů) se sám se
sebou nakonec shodnu, čeho bych vlastně chtěl
dosáhnout. Přidá-li se kolega, určitě se můžeme
dobrat k zajímavějšímu záměru. Ale už to společné domlouvání může trvat o něco déle. Nebo se,
dokonce, po nějakém čase představy o společném záměru obou kolegů mohou rozejít. A teď si
představte, že se přidá do týmu další kolega, který je třeba z jiné univerzity. Novými myšlenkami
a nápady Váš tým, v lepším případě, jen hýří. Jenže co teď?
Odpověď je jasná. Jedinou cestou je shodnout se
na společném projektovém záměru. Bez shody
nebudete schopni potenciálnímu poskytovateli
grantu jasně sdělit, co v rámci Vašeho projektu
chcete dělat.
Víme, co chceme dělat a víme, jak je důležité říci
to jednoznačně. Tak už můžeme konečně začít
hledat ty správné poskytovatele grantů…
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JAKÉ INFORMACE JSOU DŮLEŽITÉ?
Při hledání vhodného zdroje financování musíme získat odpovědi na následující sadu otázek. Pokud odpovědi, které na tyto otázky nalezneme v zadávací dokumentaci programu/výzvy, odpovídají našim představám a reálným možnostem, pak máme zčásti „vyhráno“ a zdá se, že jsme našli „svůj“ zdroj financování.

Nyní slibovaná sada otázek:

1. Kdo?
• je oprávněným žadatelem o podporu?

2. Co?
• jaké aktvity je možné v rámci programu / příslušné výzvy realizovat?

3. Kolik?
• jaká může být maximální výše podpory, kterou můžeme v programu získat?

4. Kdy?
• jaký je časový harmonogram realizace potencionálního projektu (kdy dříve můžeme očekávat zahájení projektu a jaká je maximální délka projektu?

5. Kde?
• existují nějaké požadavky na lokální uplatnění projektových aktivit v rámci programu?

Kde mohu nalézt odpovědi?

Programová dokumentace

Zadávací dokumentace výzvy
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Zadávací dokumentace určuje základní pravidla pro financování projektů
• Co lze financovat?
• Kolik prostředků lze získat z veřejných zdrojů?
• Jak budou probíhat finanční toky?
• Jaká je odpovědnost příjemce dotace?
• Jak bude sestaven rozpočet?
Ukázka nejdůležitějších informačních zdrojů v první fázi rozhodování o vhodnosti programu pro programy financované MŠMT (OP VK) a TAČR:

Vyhlášení výzvy k předání individuálních projektů ostatních Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních
projektů ostatních v rámci Prioritní osy2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. Oblast podpory 2.3 Lidské zroje ve výzkumu a vývoji.
Text výzvy
Přílohy výzvy
příloha č. 1 - Speciální kritéria
příloha č. 2 - Monitorovací indikátory
příloha č. 3 - Čestné prohlášení partnera s fin. příspěvkem
příloha č. 4 - Principy partnerství a prohlášení o partnerství
příloha č. 5 - Potvrzení o zařazení projektu do IPRM
příloha č. 6 - Metodický výklad
Hlavní kontaktní osubou pro tuto výzvu je:
Ing Lenka Menclová - tel.: +420 234 814 254, lenka.menclova@msmt.cz
Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte: help_opvk@msmt.cz
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Třetí veřejná soutěž – program ALFA
DOKUMENTY K ZADÁVÁNÍ DOKUMENTACI

•
•
•
•
•
•

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Základní dokumentace
Hodnocení kritéria
Formulář pro kontrolu při odevzdání návratu projektu
Čestné prohlášení č. 1 - čestné prohlášení statutárního zástupce
Čestné prohlášení č. 2 - čestné prohlášení člena statutárního orgánu

PŘÍLOHY

• Aplikační výklad MSP
• Definice podniku
• Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu
vývoje a inovací (2006C 32301)
• Nařízení komise č. 800/2008
• Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
• Community framework for state and for research and development and innovation
• Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje
• Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů

KTERÝMI DOKUMENTY SE ZCELA URČITĚ ZABÝVAT (VĚTŠINOU JE NALEZNETE V DOKUMENTACI K VÝZVĚ)?

Program
Příručka pro zadavatele
Finanční pravidla
Příručka pro řešitele
Příručka pro hodnotitele
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Výběr vhodného zdroje financování je pro naše úsilí zajistit finance základním kamenem, na kterém
můžeme stavět dál. Musíme najít takový program

a poskytovatele dotace, který má zájem financovat
právě ten typ aktivit, na které potřebujete zajistit
prostředky.

PŘIPRAVUJEME PROJEKTOVÝ NÁVRH
Nalezli jsme vhodný program a vybrali výzvu,
v rámci které chceme připravit projektový návrh,
který nám umožní získat finanční prostředky pro
náš projekt. Jak ale připravit kvalitní projektový
rozpočet, který nám zajistí přidělení finanční podpory?
Obecně záleží úspěch našeho projektového návrhu na mnoha faktorech a kvalita navrženého rozpočtu je jen jedním z nich. Nicméně pro naši budoucí práci je kvalita projektového rozpočtu zásadním faktorem. Zajistí nám buď dost, nebo
málo financí na naše plánované činnosti a může

nám usnadnit nebo pěkně znepříjemnit život.
Pro přípravu kvalitního rozpočtu je nezbytné seznámit se se všemi pravidly, které v oblasti finančního řízení projektů financovaných v daném programu stanovil subjekt, který program financuje.
Tyto informace hledáme nejen v příručce pro žadatele, ale také ve finančních průvodcích, příručce
pro řešitele a případně dalších dokumentech, které poskytovatel dotace zveřejňuje na webových
stránkách příslušného programu.

Jak postupovat při tvorbě rozpočtu projektového návrhu
Základní kroky pro správný rozpočet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznámit se se základními parametry programu/výzvy.
Minimální/maximální výše rozpočtu.
Maximální délka trvání projektu.
Výše veřejné podpory/spolufinancování.
Uznatelné/neuznatelné náklady.
Aktivity (financovat pouze uznatelné činnosti).
Kdo může žádat.
Přímé/nepřímé náklady.
Seznámit se s pravidly regulujícími jednotlivé položky rozpočtu.
Připravit kvalitní plán realizace projektu s jasně definovanými cíli, postupem realizace a výstupy.
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Nejčastějším problémem bývá připravit kvalitní rozpočet právě v souladu s požadavky poskytovatele
dotace. Vybrali jsme proto několik programů, z jejichž finančních pravidel jsme vybrali požadavky
na vybrané nákladové položky a především na jejich uznatelnost.

Základní kroky pro správný rozpočet
1. seznámit se se základními parametry programu/výzvy.
• minimální/maximální výše rozpočtu
• maximální délka trvání projektu
• výše veřejné podpory/spolufinancování
• uznatelné/neuznatelné náklady
• aktivity (financovat pouze uznatelné činnosti)
• kdo může žádat
• přímé/nepřímé náklady
2. Seznámit se s pravidly regulujícími jednotlivé položky rozpočtu.
3. Připravit kvalitní plán realizace projektu s jasně definovanými cíli, postupem realizace a výstupy.
Nejčastějším problémem bývá připravit kvalitní rozpočet právě v souladu s požadavky poskytovatele
dotace. Uvádíme proto několik programů, z jejichž finančních pravidel jsme vybrali požadavky na některé položky a především na jejich uznatelnost.
Základní pravidlo, které musíme mít neustále na paměti, abychom s připraveným rozpočtem skutečně uspěli - VÝDAJE MUSÍ BÝT ZPŮSOBILÉ. Pro vysvětlení tohoto pojmu jsme vybrali parametry, které
udává MŠMT ve vazbě na výdaje v projektech financovaných z programu OP VK. Tyto parametry jsou
společné většině programů financovaných z veřejných zdrojů12.

Charakter výdaje
– přiměřenost (výdaje musí odpovídat cenám v místě, oboru a čase obvyklým) a musejí být
vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace
poměru mezi výstupy a vstupy projektu)

Účel výdaje
– výdaje musí být nezbytné pro realizaci projektu a musí mít přímou vazbu k aktivitám realizovaným
v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu

12) POZOR! Vždy je nutné seznámit se s požadavky na uznatelnost pro konkrétní vybraný program.
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Prokazatelnost výdaje
– výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložené účetními doklady
s předepsanými (požadovanými) náležitostmi

Datum uskutečnění výdaje
- výdaje musí vzniknout a být zpravidla uhrazeny v průběhu realizace projektu, tj. mezi dnem
zahájení a ukončení projektu
Specifickými kategoriemi výdajů, na jejichž způsobilost je třeba se zaměřit, jsou osobní výdaje – v této
kapitole je velice důležité dbát na to, jaké má poskytovatel dotace požadavky na prokazování oprávněnosti mzdových požadavků. Pokud řešitel projektu není schopen takové požadavky naplnit, může
přijít o značnou část podpory. Na přidělení finanční podpory z veřejných zdrojů totiž obvykle není
právní nárok a poskytovatelé dotací si ve smlouvách a jejich přílohách „vymiňují“, že jimi stanovená
pravidla budou respektovaná. Nyní tedy krátká exkurze do požadavků příkladového programu Horizon 2020 na vybrané výdajové položky.

Horizon 2020 jako příklad
Program Horizon 2020 je nejvýznamnějším zdrojem financování vědecko-výzkumných aktivit z veřejných zdrojů na úrovni EU. Program má vcelku složitou strukturu, a proto je pro začátečníka v oblasti
jednodušší spojit se buď s projektovým oddělením nebo zástupcem konzultační sítě NINET financované z prostředků MŠMT, kde bezplatně poskytují konzultační podporu v oblasti mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce.

Jak program funguje?
Asi nejčastěji se setkáte s tím, že výzvy v programu Horizon2020 budou požadovat realizaci výzkumných témat za účasti realizačního týmu s více partnery. Výjimky samozřejmě existují, ale zpravidla řešitelské týmy musí být až na výjimky multipartnerské a mezinárodní (alespoň 3 různé týmy z tří různých
členských či asociovaných zemí). V rámci každé výzvy pro podávání návrhů projektů jsou proto specifikovány tzv. minimální podmínky účasti.

Na jaké aktivity můžeme získat finance?
Financování výzkumných projektů (tzv. finanční schémata - funding schemes) odpovídá typu daného
projektu. Jedná se především o náledující schémata financování:

1. Výzkumné a inovační akce, inovační akce, koordinanční a podpůrné akce (RIA, IA, CSA)
Výzkumné a inovační akce (RIA - Research and Innovation Action) jsou projekty realizované konsor-
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cii o minimálním počtu 3 partnerů ze tří různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k H2020.
Bez rozdílu povahy účastnících se partnerů je aplikována jednotná sazba financování ve výši 100 %
z celkových uznatelných nákladů. Po splnění podmínky minimální účasti se mohou projektů účastnit
i další země (v některých případech s odlišným způsobem financování).
Inovační akce (IA – Innovation Action) obsahují aktivity, které pomáhají přiblížit předmět projektu
blíže tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti minimálně 3 partnerů ze tří různých členských zemí nebo zemí asociovaných k H2020. Platí zde snížená sazba financování ve výši
70 % z celkových uznatelných nákladů. Neziskovým subjektům je ponecháno 100% financování.
Koordinační a podpůrné akce (CSA - Coordination and Support Action) neobsahují výzkumné ani
inovační aktivity. Typicky se jedná o projekty mapující určité vědecko-výzkumné oblasti, projekty zaměřené na pořádání velkých akcí, atd. Projekty lze předkládat individuálně jedním subjektem (pokud
není jinak určeno ve výzvě). Tyto aktivity jsou financovány ze 100 % celkových uznatelných nákladů.

2. Nástroj pro malé a střední podniky (MSP)
Prostřednictvím tohoto grantového nástroje MSP poskytována systematická podpora při vývoji výrobků a služeb. Nástroj si klade za cíl umožnit MSP dovést jejich inovativní nápady od prvotní inovativní myšlenky až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh.
Podpora je rozdělena do tří fází. Pro vstup do každé z těchto fází je nutné uspět v tvrdém konkurenčním boji. Do poslední fáze (na trh) se tak dostanou pouze vysoce konkurenceschopné výrobky a služby.
Nástroj pro MSP je koncipován tak, aby zvýšil atraktivitu programu HORIZON 2020 pro podnikatelskou
sféru. Kromě poměrně širokého vymezení podporovaných témat je pro MSP lákavá také možnost
účastnit se projektu individuálně bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia, což je zpravidla nutností u jiných typů projektů.
Sazba financování EU je 70 % (Výjimku tvoří oblast Zdraví, kde bude podporován klinický výzkum pro
validaci biomarkerů a/nebo diagnostických zdravotnických prostředků. Vzhledem k převažujícím výzkumným aktivitám u tohoto tématu je sazba financování EU 100 %).

3. Granty Evropské výzkumné rady (ERC)
Evropská výzkumná rada (ERC) financuje v programu HORIZON 2020 výzkumné projekty, které si kladou za cíl posunout hranice stávajícího poznání. Jedná se o podporu hraničního výzkumu v jakékoliv
tematické oblasti. ERC podporuje individuální řešitele (Principal Investigator) a jejich výzkumné týmy.
V rámci ERC grantů jsou hrazeny především osobní náklady hlavního řešitele projektu a členů jeho
týmu, cestovní náklady, spotřební materiál, dlouhodobý majetek, publikace, režijní náklady (ve výši
25 % z přímých nákladů bez subdodávek) a další náklady nezbytné pro řešení projektu splňující kritéria uznatelnosti nákladů. Celkové uznatelné náklady jsou financovány ze 100 %, bez ohledu na typ instituce, která hlavního řešitele projektu hostí.
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4. Akce Marie Skłodowska – Curie
Akce Marie Skłodowska-Curie (MSC) mají za cíl posílit mobilitu výzkumných pracovníků a podpořit jejich vzdělávání a profesní růst. Důraz je kladen především na profesní dovednosti a na mezinárodní
a mezisektorovou mobilitu, a to ve všech fázích vědecko-výzkumné kariéry výzkumníka. Z hlediska
vědních oborů nejsou projekty MSC tematicky nijak omezeny.
V závislosti na schématu projektu MSC je grant tvořen několika typy příspěvků (allowances). Výše jednotlivých příspěvků se odvíjí od zkušeností daného výzkumníka, jeho rodinného stavu, doby pobytu
na hostující instituci a zemi, kde hostující instituce sídlí. Příspěvky označené kategorií A náleží danému
výzkumníkovi a příspěvky označené kategorií B spravuje hostující instituce.
A.1 Living allowance
A.2 Mobility allowance
A.3 Family allowance
B.1 Research, training and networking costs
B.2 Management and indirect costs
Součet jednotlivých příspěvků tvoří celkové uznatelné náklady projektu, které jsou financovány ze 100 %.

Uznatelné náklady
Uznatelné náklady v projektech HORIZON 2020 mohou být ve formě:
• skutečných nákladů (actual costs)
- náklady skutečně vynaložené příjemcem
- náklady vynaložené v době trvání projektu (výjimkou mohou být pouze náklady spojené
s přípravou závěrečné zprávy)
- náklady zahrnuté v odhadu rozpočtu v Annexu II GA (Grant agreement)
- náklady nezbytné pro realizaci projektu v souladu s Annexem I GA
- náklady identifikovatelné, ověřitelné, zanesené v účetnictví příjemce (v souladu s národními účetními standardy a běžnou praxí příjemce)
- náklady vynaložené v souladu s národní legislativou
- náklady opodstatněné, oprávněné, vynaložené za dodržování principů účinnosti, úspornosti a efektivnosti
• jednotkových nákladů (unit costs – příspěvky v MSCA)
• pevné částky (lump sum – nástroj pro MSP)
• pevné sazby (flat rate – režijní náklady)

35

Přímé náklady
Osobní náklady
Osobní náklady jsou uznatelnými náklady pouze v případě, že existuje pracovně-právní vztah mezi
příjemcem grantu a pracovníkem (pracovní smlouva, DPP, DPČ). V tomto případě si příjemce může nárokovat:
- základní mzdu (tj. odměnu za plnění běžných pracovních povinností, která zahrnuje pouze nárokové složky – tarif, odvody na zdravotní a sociální pojištění, zákonné příplatky, 13.
plat…)
- bonusy (tj. odměnu za plnění nadstandardních pracovních úkolů). Bonusy mohou vyplácet pouze neziskové organizace za předpokladu, že vyplácení bonusů je běžnou praxí příjemce a kritéria pro výpočet bonusů jsou obecně aplikovatelná. Bonus musí prokazatelně
souviset s projektem a jeho maximální výše je 8000 €/výzkumník/rok
Pracovníci, kteří pracují výhradně na projektu nemají povinnost vést výkaz práce (stvrzuje se čestným prohlášením dle vzoru EK). Uznatelným nákladem je 100% jejich standardní mzdy (a případné bonusy). Výše
dodatečné odměny může činit maximálně 8.000 €/výzkumníka/rok/projekt. Pracovníci, kteří nepracují výhradně na projektu, mají povinnost vést výkazy práce. Výše uznatelných nákladů se odvíjí od hodinové sazby. Referenčním obdobím pro výpočet hodinové sazby je poslední uzavřený účetní rok, u nově zaměstnaných pracovníků je referenčním obdobím pro výpočet hodinové sazby vykazované období.
Hodinová sazba se vypočítá jako podíl skutečných ročních osobních nákladů (bez bonusů) a ročních produktivních hodin pracovníka. Při plném úvazku je počet ročních produktivních hodin stanoven fixním číslem 1720.
Subdodávky
Subdodavatelem v projektech HORIZON 2020 se rozumí třetí strana, které nepodepisuje GA, ale přímo se
podílí na projektových úkolech. Subdodávky musí být předem naplánovány v Annexu I a II GA a platí že:
- smlouva mezi subdodavatelem a příjemcem je založena na obchodních podmínkách
- subdodavatel nepracuje pod přímým dozorem příjemce a není mu hierarchicky podřízen
- subdodavatel se zodpovídá příjemci (ne EK)
- rozsah subdodávek je zpravidla limitovaný
- subdodávky mezi partnery nejsou povoleny
- činnosti koordinátora spojené s řízením konsorcia nemůže vykonávat subdodavatel
Výběr subdodavatele probíhá na základě nejlepšího poměru kvalita/cena a veřejní zadavatelé se musí
řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek.
ostatní přímé náklady
Do kategorie ostatní přímé náklady v programu HORIZON 2020 jsou zařazeny tyto položky:
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Cestovné
- vyplácení cestovného se řídí běžnou praxí příjemce
- cesta musí být nezbytná pro projekt
- náklady na cestovné externích expertů mohou být uznatelným nákladem pouze za předpokladu, že je jejich účast v projektu naplánována v Annexu I GA
- EK nerozlišuje mezi cestami uvnitř anebo mimo EU
Odpisy vybavení, infrastruktury a jiných aktiv
Uznatelným nákladem v tomto případě mohou být:
- účetní odpisy
- pořizovací cena (pouze pokud to umožní pracovní program)
- pronájem a leasing
Kapitalizované a operační náklady velkých výzkumných infrastruktur (LRI)
- pouze pro LRI, tj. subjekty s hodnotou minimálně 20 milionů €
- dalším nutným předpokladem je, že hodnota představuje nejméně 75% z celkového počtu stálých aktiv, metodika příjemce pro vykazování nákladů získá ex ante pozitivní hodnocení EK, náklady jsou vykazovány v souladu s podmínkami H2020 a příjemce si nárokuje pouze část operačních a kapitalizovaných nákladů, která odpovídá době trvání projektu a využití v projektu
Ostatní zboží a služby
V této kapitole se jedná o náklady vzniklé v souvislosti s plněním projektových úkolů. Jde o náklady na:
- spotřební materiál
- šíření a ochranu výsledků
- vydání Osvědčení o finančních výkazech
- překlady a publikace
Při výběru dodavatele se bere v úvahu nejlepší poměr kvalita/cena. Veřejní zadavatelé se musí řídit národní
legislativou upravující zadávání veřejných zakázek. Za určitých podmínek je možné využít stávající dodavatele.
Tyto náklady na rozdíl od subdodávek nemusí být předem identifikované v Annexu I GA a spadají do základu pro výpočet nepřímých nákladů.
Náklady na ostatní zboží a služby jsou zpravidla limitované (rozsah, cena).

Nepřímé náklady
Jedná se o 25% přímých nákladů (bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků poskytnutých třetími
stranami, které nebyly používány v prostorách účastníka).
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Neuznatelné náklady
V projektech HORIZON 2020 se za neuznatelné náklady považují:
- náklady spojené s kapitálovým výnosem
- jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady
- rezervy na možné budoucí výdaje nebo ztráty
- placené úroky
- pochybné pohledávky
- kurzové ztráty
- bankovní poplatky spojené s přijetím platby od EK
- nadměrné výdaje
- odpočitatelná DPH
- náklady vynaložené po případném zastavení projektu
- náklady vykázané v jiném projektu financovaném z EU

Plánování rozpočtu
V případě plánování rozpočtu se v podstatě jedná o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se
odvíjí maximální výše grantu. Je nutné si detailně rozmyslet všechny projektové aktivity a s nimi spojené
náklady (subdodávky, audity…). V průběhu řešení projektu jsou umožněny přesuny v rozpočtu, a to:
- mezi kategoriemi nákladů, mezi partnery
- pokud nejsou ovlivněny technické práce na projektu dle Annexu I GA není nutný dodatek
ke GA, stačí následné zmínění v průběžné zprávě
V případě sestavování rozpočtu odpadá dělení na jednotlivé aktivity v projektu, využívá se pouze jed-

Platba v projektu
na sazba. Směnný kurz při plánování rozpočtu v návrhu projektu není specifikován.
V případě úspěšného hodnocení projektu a doporučení k jeho financování probíhá vyjednávání koordinátora projektu s Evropskou komisí, na základě kterého je podepsána Grantová dohoda (Modelová
grantová dohoda)
Koordinátor projektu uzavírá s partnery projektu Konsorcionální smlouvu
Cash flow projektu:
zálohová platba
- do 30 dnů od vstoupení GA v platnost/zahájení projektu
- automatický odvod do garančního fondu GF (5%)
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průběžné platby
- maximálně do výše 85% schváleného příspěvku EU (5% GF, 10% zádržné)
- do 90 dnů od obdržení kompletní průběžné zprávy EK
platba zůstatku
- závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem (včetně převodu z GF a zádržného)
- do 90 dnů od obdržení kompletní závěrečné zprávy EK

Vykazování nákladů
Náklady na řešení projektu jsou vykazovány prostřednictvím finančního výkazu, který je součástí průběžné zprávy. Pro finanční výkazy platí:
- finanční výkaz je předkládán za každého partnera/propojenou třetí stranu
- musí obsahovat vysvětlení použitých zdrojů
- předkládá se čestné prohlášení příjemce, že uvedené informace jsou kompletní a pravdivé,
vykázané náklady jsou uznatelné a v případě auditu nebo na vyžádání mohou být podloženy relevantní dokumentací
- finanční výkaz se předkládá elektronicky prostřednictvím Participant Portal (role FSIGN),
automaticky se vygeneruje souhrnný finanční výkaz za celé konsorcium
- po ukončení projektu se jako součást závěrečné zprávy vygeneruje souhrnný finanční výkaz za celý projekt
U projektů HORIZON 2020 platí podmínka neziskovosti, to znamená:

Kontroly, audity
příspěvek EU + příjmy ≤ celkové uznatelné náklady
U projektů HORIZON 2020 jsou prováděny audity a kontroly následovně:
• posouzení finanční kapacity koordinátorů v případě, pokud je požadovaný příspěvek EU na celý
projekt ≥ 500 000 €
• osvědčení o finančních výkazech ( CFS ) předkládá příjemce na konci projektu, pokud je jeho příspěvek od EU ≥ 325 000 €. Náklady na audit jsou uznatelné (ostatní zboží a služby – nutné počítat s náklady již při přípravě projektu)
• osvědčení o metodologii (CoMUC) dobrovolně předkládají příjemci vykazující průměrné osobní náklady
• nahodile jsou prováděny
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- kontroly řádné implementace projektu v souladu s GA (EK/pověřená osoba)
- audity, přezkoumání projektu do dvou let po vyplacení zůstatku (EK/pověřená osoba)
- kontroly a audity EÚD (Evropský účetní dvůr), vyšetřování OLAF – (Evropský úřad pro boj
proti podvodům) v průběhu realizace projektu nebo „afterwards“
Povinnost archivace relevantních dokladů je 5 let od vyplacení zůstatku!

ZOBECNĚNÍ PRAVIDEL
Uvedený přehled požadavků na uznatelné výdaje z ukázkového programu lze využít pro zobecnění
určitých společných rysů většiny programů na podporu vědy a výzkumu. Tato obecná pravidla je třeba
mít na paměti při přípravě rozpočtu projektového návrhu.
Obecně lze požadavky na rozpočtové položky shrnout následovně:

Osobní náklady
• u nich je nezbytné se seznámit s tím, které osobní náklady lze do nákladů projektu zahrnout (kterých
pracovníků) - existuje velká pravděpodobnost, že určité typy personálních výdajů spojených s realizací projektu (např. administrativní práce) budou muset být hrazeny z nepřímých nákladů,
• dále je nezbytné zjistit, jaké má poskytovatel podpory požadavky na jejich prokazování (vědět přesně, na základě jakých dokladů budou proplacené osobní výdaje považovány za uznatelné).

V některých případech po Vás může poskytovatel dotace požadovat například výplatní
pásku konkrétního pracovníka. V této situace je důležité zvážit hned na začátku, zda jsme
něco takového schopni v rámci našeho projektu zajistit a pokud ne, jak budeme tuto situaci
řešit. Pokud máte pocit, že to je banalita, pak věřte tomu, že snaha zajistit výplatní pásku
například renomovaného profesora, bude problém zcela určitě. A řešení této situace Vám
může v budoucnu odčerpat spoustu času, který jste mohli vynaložit na smysluplnější práci.
Tyto potenciálně problematické situace je potřeba řešit včas, ideálně ještě na “papíře”, v době,
kdy je projekt “pouze” nehmotnou myšlenkou, kterou Vy můžete zformulovat dle svých potřeb.

K osobním nákladům ještě několik důležitých informací, které byste měli znát:
• především myslete na to, že platba za práci s sebou může přinést další výdaje v podobě plateb sociálního a zdravotního pojištění, které v době, kdy byl tento text připraven, činí 34 % z hrubé mzdy. Je
to skutečně značná částka, a pokud na ni v rozpočtu zapomenete, budete mít do budoucna dost
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velký problém. Platí totiž jedno základní pravidlo - o jaký rozpočet požádáte, takový maximálně dostanete. Nikdo Vám nebude dodatečně rozpočet navyšovat, protože jste v jeho kalkulaci udělali
chybu. Poskytovatelé dotace vnímají žadatele jako svéprávné a inteligentní partnery, kteří vědí, co
chtějí dělat a za jakých podmínek jsou to schopni uskutečnit. S navyšováním rozpočtu, protože žadatel udělal chybu z neznalosti, nikdo z nich nepočítá. Rozhodněte se, jakým způsobem budete
mzdy svým zaměstnancům v projektu vyplácet. Máte na výběr z mnoha možností a každá s sebou
nese pozitiva i negativa.

S čím tedy můžeme v rámci vyplácení mezd „počítat“?
• platy (zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu)
• odměny z dohod
• Dohoda o provedení práce
• Dohoda o pracovní činnosti
• autorský honorář

A na co nesmíme zapomenout?
• sociální a zdravotní pojištění

• FKSP (pokud je tvorba povinná ze zákona)
• jiné povinné výdaje (např. zákonné pojištění zaměstnanců)
• typy pozic, které lze financovat

Jsou s plánováním mezd spojená nějaká rizika?
Určitě jich je celá řada, ale mezi nejdůležitější patří následující oblasti:
• mzdové tarify (je nezbytné kalkulovat takovou hodinou sazbu pro daného pracovníka, která je jeho
standardní hodinovou sazbou. Nikdo nechce platit za práci víc, než je běžné, a s tím počítejte o to
víc u veřejných finančních prostředků. Berte to racionálně - asi by se Vám taky nelíbilo, kdyby Vám
třeba učitel angličtiny účtoval 2000,- Kč za standardní hodinu angličtiny, za kterou běžně účtuje
400,- Kč 13)
• úvazek
• výkazy práce
• způsob prokazování proplacených osobních výdajů

13) Pozor, u příkladu bylo cíleně použito slovo “STANDARDNÍ”. Mohou, samozřejmě, existovat výjimky. Ty ale musí být řádně zdůvodněné a je
třeba vždy počítat s tím, že zdůvodnění nemusí být poskytovatelem dotace akceptováno. Takže v těchto mimořádných situacích je třeba argumentovat opravdu dobře a pracovat s nimi především jako s pověstným šafránem - používat je jen tam, kde je to opravdu potřeba.
14) V některých programech požadují poskytovatelé dotací informaci o tom, jaká firma se bude podílet na realizaci služby předem, již v projektové žádosti.
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Cestovní výdaje
Zde můžete nalézt základní přehled požadavků a pravidel, které musíte znát pro sestavení kvalitního
rozpočtu na cestovní výdaje spojené s realizací Vašeho projektu:
• výdaje souvisí s realizací projektu
musí být pořízen ZÁPIS ze služební cesty
• výdaje na cestovné pak tvoří:
• cestovné/jízdné
• ubytování
• stravné
• nutné vedlejší výdaje
• většinou se také můžete setkat s různými regulacemi zahraničního cestovného, a to především s ohledem
na formu dopravy, cenu ubytování, případně lokalitu, kam je možné realizovat zahraniční pracovní cesty
Nákupy služeb jsou specifickou částí rozpočtu. „Nakupujete“ část aktivit Vámi navrženého projektu u dalších

Nákupy služeb
dodavatelů, kteří se tímto budou spolupodílet na realizaci projektu. Pro poskytovatele finanční podpory jsou
to svým způsobem další příjemci podpory, jejichž výběr ovšem nemůže (většinou) nijak ovlivnit 14. Proto
je výběr dodavatelů služeb obvykle řízen, kromě relevantních zákonů, specifickými pravidly vybraného
programu (ta bývají velice často ještě přísnější, než platné zákony - nikdy však nemohou být benevolentnější).
Na co tedy musíte myslet v případě, že budete plánovat realizaci části projektu prostřednictvím dodavatelů:
1. Na objem nakoupených služeb jsou většinou uplatňovány limity (celkový podíl nákupu služeb
na celém rozpočtu nesmí překročit určitou procentní hranici - zpravidla to bývá 50 %),
2. Při výběru dodavatelů budete muset postupovat transparentně, v případě, že se jedná o zakázku
většího rozsahu (nad 1 000 000,- Kč bez DPH) se budete muset řídit Zákonem o veřejných zakázkách, postup při zajištění dodavatele nižších objemů služeb pak zpravidla koriguje svými pravidly sám poskytovatel dotace.
Pro realizátora (řešitele) projektu z toho vyplývá následující:
1. Je třeba odhadnout, jak dlouho bude trvat procedura spojená s výběrem dodavatele a zda její
délka nemůže ohrozit celkovou dobu realizace projektu,
2. Kdo a za jakých nákladů bude schopen tuto proceduru realizovat.
Výběrová řízení jsou obecně dosti časově a administrativně náročné procedury, a je proto důležité s nimi
v návrhu Vašeho projektu počítat - jak časově, tak finančně. Pokud tak neučiníte, vystavujete průběh realizace Vašeho projektu značným rizikům.

15) Například v rámci pravidel programu OP VK platných v roce 2011, byly z nepřímých výdajů hrazeny dokonce výdaje na tuzemské cestovné
(což je skutečně výjimečné pravidlo, ale je v pravomoci poskytovatele dotace jej takto stanovit).
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Nákup zařízení a vybavení
V rámci této kapitoly je důležité zjistit, jaké typy výdajů poskytovatel podpory umožňuje hradit
z přímých výdajů a jaké je nutné hradit z výdajů nepřímých (pokud příslušný program pracuje s nepřímými náklady).
Opět můžeme trochu zobecnit:
- pokud program „pracuje“ s nepřímými náklady, je vysoká pravděpodobnost, že určité typy výdajů
lze hradit pouze z těchto nepřímých nákladů15 ,
- poskytovatel dotace velice často reguluje, jaké kategorie vybavení a zařízení lze uhradit z přímých
nákladů - zcela jistě budou regulovány nákupy investic (na to je skutečně nezbytné, dát si velký
pozor).

Zlaté pravidlo rozpočtu
Myslete na to, že odpovědnost za řádné čerpání rozpočtu má vždycky příjemce dotace. V každé smlouvě
o poskytnutí dotace bude obsažena informace o tom, že na dotaci není právní nárok.
Snažte se tedy vytvářet takové rozpočty, které nebudou komplikované na řízení (viz sada upozornění
v předchozím textu), protože jakýchkoliv chyb se dopustíte v průběhu finančního řízení projektu, vždy
bude muset někdo tyto chyby zaplatit.

Co tedy musíme udělat, abychom dokázali připravit kvalitní rozpočet?
Nečekejte žádné jednoduché a univerzální rady. Důležité je přistupovat ke každému programu tak,
jako byste o jeho finančních pravidlech nevěděli vůbec nic. Můžete mít zkušenosti, ale potenciální
poskytovatel podpory může kdykoliv - i v průběhu již běžícího programu - pozměnit pravidla pro čerpání
finanční podpory a pro Vás, pokud se s těmito změnami neseznámíte včas, již při přípravě projektového
návrhu, mohou mít takové změny velmi nepříjemné dopady v průběhu případné realizace projektu.
Především je opravdu nezbytné PŘEČÍST všechny materiály, které souvisí s pravidly pro čerpání poskytnutých prostředků v daném programu.
Následně platí jednoduchá rovnice
KVALITNÍ ROZPOČET PROJEKTU = kvalitně připravený projektový záměr s jasně definovaným cílem, postupem řešení a výstupy V SOULADU S POŽADAVKY
POSKYTOVATELE
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A na závěr „patero“ pravidel pro kvalitně připravený rozpočet, kterého je opravdu dobré se držet.

KVALITNÍ ROZPOČET:
• vychází z cíle a průběhu realizace projektu;
• je adekvátní plánovaným cílům
• odpovídá pravidlům stanoveným v zadávací
dokumentaci programu
• je sestaven v souladu s platnou legislativou
a interními předpisy příslušné organizace
• nevytváří zásadní bariéry v průběhu realizace
projektu.

Nyní jsme ve fázi, že jsme již předložili poskytovateli dotace náš projektový záměr. Je
na poskytovateli dotace, aby posoudil, zda a do jaké míry náš návrh splňuje „jeho“ potřeby
specifikované v programu a výzvě.

16) S těmito kritérii je vhodné seznámit se v přípravné fázi, kdy pracujete na projektové žádosti. Víte, jaké informace bude ve Vašem textu
hodnotitel “hledat”.
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HODNOCENÍ (EVALUACE)

V této fázi nestranný hodnotitel posuzuje, zda jsme rozpočet navrhli kvalitně v souladu s projektovými
cíli, postupem řešení a pravidly stanovenými poskytovatelem dotace. Tento nezávislý hodnotitel
může dojít k závěru, že Vámi navržený rozpočet vykazuje rozpory vůči cílům / navrženému postupu
řešení nebo stanoveným pravidlům. Může doporučit změny ve Vámi navrženém rozpočtu, případně
navrhnout celkové snížení rozpočtu. V každém případě, tato fáze může významně změnit Vaši
původně navrženou rozpočtovou výši i strukturu.
S postupem hodnocení předložených projektových záměrů Vás obvykle poskytovatel dotace seznámí
již v zadávací dokumentaci k výzvě. Dozvíte se předpokládanou délku trvání hodnotící procedury,
počet kol, v rámci kterých bude projektová žádost hodnocena, zda bude projekt posuzován pouze
jako textová žádost nebo budete mít příležitost svůj záměr obhájit.
Nejčastěji se setkáte s jedno až dvoukolovou hodnotící procedurou. V prvním kole zpravidla projekty
posuzují nezávislí odborníci, kteří hodnotí na Vašem projektovém záměru celou řadu kritérií16.

REDUKCE ROZPOČTU
Výsledky hodnocení projektového záměru s sebou někdy mohou přinést návrh na redukci rozpočtu.
Hodnotitelé dospějí k názoru, že Vámi navržený rozpočet neodpovídá naplánovaným aktivitám a z tohoto důvodu navrhnou snížit celkovou dotaci na projekt. V některých případech se jedná o návrh paušálního snížení např. o 15 %, v jiných situacích může naopak hodnotitel navrhnout redukci v konkrétních rozpočtových kapitolách nebo položkách.

Kromě toho, že nám tato skutečnost zkazí radost ze schváleného
projektového návrhu, dostali jsme se poprvé do situace, ve které jsme
naplánovali aktivity a výstupy projektu v celkové hodnotě např. 1 000 000,Kč, a najednou nám je nabízeno pouze 800 000,- Kč. Co dělat v takové
situaci?

Především je nezbytné se zamyslet nad následující otázkou - Dokážu projekt v naplánovaném rozsahu realizovat za navrhované prostředky?
V této chvíli ještě, zpravidla, nemáte žádný smluvní závazek a máte ještě šanci projekt nerealizovat
v případě, že na něj není dostatečné množství prostředků. POZOR! I toto je řešením!
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Nevrhejte se bezhlavě do podpisu smlouvy o poskytnutí podpory při snížení návrhu projektového rozpočtu. Žádné další prostředky Vám poskytovatel dotace v průběhu realizace projektu nedá.

V čem je riziko podpisu smlouvy projektu se sníženým rozpočtem, aniž byste
přehodnotili realizovatelnost projektu za snížené prostředky?
Odpověď nám dal už předchozí odstavec - žádné další prostředky už nám poskytovatel podpory NEPOSKYTNE a my jsme se zavázali k realizaci všech aktivit v projektovém návrhu. Pokud na ně nebudete mít dost financí - „je to Váš problém“. Vy jste podepsali smlouvu, že za dané finanční prostředky jste
schopen tyto výstupy zajistit. Že jste si neuvědomili při podpisu smlouvy, že tomu tak je? Odpověď je
opět stejná, jako v předchozím případě - Váš problém. Finance si budete muset zajistit jinde, protože
za nesplnění cílů projektu jsou ve smlouvě zpravidla uvedeny velmi vysoké sankce.
Je skutečně zbytečné odstupovat od smlouvy v průběhu řešení projektu a řešit, kdo uhradí výdaje
s tím spojené, když jste těmto problémům mohli předejít včasnou analýzou toho, co pro Vás a Váš projekt reálně znamená redukce rozpočtu.

Dobrá rada na závěr?
Využijte negociace, pokud zjistíte, že se sníženým rozpočtem budete mít problém. Od toho je vyjednávání s poskytovatelem dotace, které předchází podpisu smlouvy.
Pokud budete na jednání připraveni a navrhnete akceptovatelné řešení, které neovlivní rozsah ani
kvalitu výstupů, máte zpravidla velkou šanci s úpravami uspět. A pokud neuspějete?

Ještě jste přece nepodepsali smlouvu, takže můžete odstoupit od svého
zájmu Váš projektový záměr realizovat za navrhovaných podmínek.
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SMLOUVA

Nemusíte se děsit, nikdo nečeká, že budete právníkem a budete připravovat smlouvu s poskytovatelem dotace. Tyto smlouvy navrhuje poskytovatel a obvykle jsou jejich vzory k dispozici již
předem na webových stránkách programu.
Smlouvu podepisuje statutární zástupce organizace, jménem které jste žádali o podporu z daného programu. Ten smlouvu (obvykle) nepodepíše, aniž by se s jejím obsahem seznámil také kvalifikovaný pracovník zastupující Vaši stranu
smlouvy (ať už to je právník nebo například pracovník projektového oddělení, který má s podobnými typy smluv zkušenosti).
Přesto i v této fázi máte jeden důležitý úkol, pro
který zdaleka nemusíte mít nějaké specifické
právní kompetence.

SMLOUVU SI VŽDY MUSÍTE KOMPLETNĚ
PŘEČÍST.
Ať Vás to baví nebo k tomu máte odpor, toto prostě udělat MUSÍTE. Smlouva totiž obsahuje řadu
velmi praktických informací souvisejících s průběhem realizace projektu - např. jak bude probíhat reportování, kdy a jaké můžete očekávat platy, jaké jsou sankce za nesplnění závazných cílů
Vašeho projektu atd.
Toto skutečně nejsou informace, kterým by nerozuměl „obyčejný smrtelník“ a opět - Váš pro-

blém, pokud díky nepřečtení si smlouvy způsobíte nějakou chybu, za kterou budete později
platit nejen bezesnými nocemi, ale třeba i pořádnou pokutou.
Pokud chcete nějaký jednoduchý příklad, můžeme posloužit jedním z praxe.
Například je ve smlouvě uvedeno, že máte doručit monitorovací zprávu s žádostí o proplacení
výdajů do 30 dnů od konce monitorovací periody17, doručení těchto dokumentů na konci měsíce (např. 31. března) je porušením smlouvy. Zdá
se Vám to jako banalita? Buďte opravdu hodně
opatrní v takových závěrech… Samozřejmě, že
poskytovatel dotace OBVYKLE nepřistoupí v takovém případě okamžitě k sankci. Ale s velkou
pravděpodobností zaujme k takové situaci nějaké stanovisko. V lepším případě obdržíte výtku
projektového manažera, který poskytovatele zastupuje, v horším případě můžete obdržet i „pěkně tučnou“ pokutu. A asi nemusíme nikomu vysvětlovat, v jaké situaci je pak takový řešitel nejen ve vztahu k poskytovateli dotace, ale především k organizaci, které svým „banálním“ opomenutím způsobil finanční škodu.
Přečetli jste si smlouvu a souhlasíte s jejím obsahem? Pak zbývá jen podpis a Vy se stáváte řešitelem projektu financovaného z veřejných zdrojů…

Podepsali jste smlouvu, co bude následovat?

17) Takto nazýváme kratší úseky, na které je rozděleno celkové období realizace projektu. Délka monitorovacího období je VŽDY uvedena
ve smlouvě nebo jeho přílohách. V některých typech programů si dokonce délku monitorovací periody můžete stanovit sami.
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DOBRÝ VÝKOP

Ne, nemusíte se děsit, nikdo od Vás v této fázi nečeká, že se chopíte krumpáče, lopaty či jiného
nástroje a bude Vás nutit vykopat kanál či jiný
objekt vyznačující se přesunem zemní hmoty
z bodu A do bodu B. Název této kapitoly se vztahuje ke zcela jinému výkopu. A to k „výkopu“ či
lépe česky řečeno k zahájení Vašeho projektu.
Termín výkop je ale i tak na místě, protože pokud
bude Váš projekt financovaný z mezinárodních
zdrojů, budete s velkou pravděpodobností používat anglickou terminologii, ve které se zahájení
projektu označuje termínem „kick off“.
Kromě toho, že Vás zpočátku bude používaná
terminologie možná i trochu bavit, musíte si včas
uvědomit, že tato fáze (jakkoliv legrační se Vám
může její název zdát), je pro „finanční zdraví“ Vašeho projektu zatraceně důležitá. Až dosud jste
totiž celý proces žádosti o finanční prostředky
měli vcelku dobře pod kontrolou. Splnili jste požadavky, které na Vaši žádost kladl poskytovatel
prostředků, prošli jste hodnocením, v rámci kterého jste možná museli navržený rozpočet ještě
upravit, aby s Vámi mohla být sepsaná smlouva.
Máte radost, že jste získali finanční prostředky,
ale právě tento moment se také může stát Vaší
noční můrou, pokud si včas a správně v projektu
nenastavíte procesy spojené s čerpáním poskytnutých prostředků.

Ptáte se proč?
Ukážeme si to na praktickém příkladu.
Dejme tomu, že součástí Vašeho projektu je balík
aktivit zaměřený na zvyšování kompetencí doktorandů. Část těchto aktivit je zaměřena na mobilitu a každý ze tří projektových partnerů má
proto svou část rozpočtu na cestování svých
doktorandů. Všichni projektoví partneři jsou informováni o tom, že v rozpočtu mají cestovné na
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stáže 10 doktorandů. Všichni mají finance, které
potřebují, tak v čem by měl být problém? Doba
řešení projektu se o několik měsíců posunula, a
každý z partnerů na meetingu řešitelů projektu
prezentuje své výsledky i to, jak proběhla „mobilita“ v rámci jejich pracoviště.
Partner A vyslal na stáž 10 doktorandů, utratil
všechny finance plánované v rozpočtu. Má jen
malý problém – jeden z doktorandů ztratil jízdenku na vlak do Německa, takže mu ji proplatili
na základě čestného prohlášení, že ji měl.
Partner B dokládá, že zastejný rozpočet zvládl na
stáže vyslat 20 doktorandů, jen na kratší dobu,
než bylo plánováno v projektu. Místo 21 strávili
doktorandi na stážích 17 dnů, ale zvládli udělat
stejnou práci, která byla plánována na 21 dnů.
Partner C , jak se zdá, realizoval „akci stáže“ beze
změn. 10 doktorandů absolvovalo stáže v předepsaném rozsahu. Peníze plánované na tuto aktivitu byly přesně utraceny. To je ideální případ –
sen každého projektového finančního manažera
– plán odpovídá realitě.
Jaký problém může na základě těchto prezentovaných výsledků vzniknout. A co má tato situace
společného s dobře připraveným zahájením projektu?
Odpověď je shodná pro všechny partnery – možnost vzniku NEUZNATELNÝCH výdajů, které Vám
poskytovatel dotace neproplatí. Ptáte se proč,
když tyto náklady objektivně vznikly v souvislosti s realizací projektu přesně, jak bylo plánováno?
To sice ano, ale Vy musíte být schopni PROKÁZAT
vznik výdajů a výdaje musí probíhat v souladu
s finančními pravidly poskytovatele dotace, která jsou stanovena ve smlouvě a jejích přílohách.
Takže zpátky k našim příkladům:
Partner A bude mít problémy s dokladem za jíz-

denku. Čestné prohlášení obvykle nemůže nahradit žádný finanční doklad. Je tedy velká šance, že takový výdaj nebude zahrnut mezi uznatelné výdaje.
Partner B by teoreticky neměl mít problém. Záleží ovšem na tom, jaké jsou požadavky ve smlouvě. Může se totiž stát, že ve smlouvě jste se zavázali k realizaci 10 stáží v trvání 21 dnů. Za takových okolností může díky zkrácení délky trvání
stáží vzniknout problém s uhrazením výdajů
za tyto zkrácené stáže. Je to velmi nepravděpodobné, ale záleží na poskytovateli prostředků
a jeho cílech (a samozřejmě znění smluvního závazku), zda tato situace pro něj je, či není problém. V každém případě se jedná o odchylku
oproti původně stanovenému plánu a je na ni
nezbytné myslet při přípravě zprávy (tj. řádně
zdůvodnit18, že skutečně za 17 dní stážisté zvládli odvést práci, která byla původně naplánovaná
na 21 dní).
A ještě poznámka na závěr. Prostředky, které jste
ušetřili díky zkráceným stážím nemůžete „automaticky“ použít na něco jiného. Vždy musíte postupovat až tak, jak se dohodnete s poskytovatelem finanční podpory. Jinak tyto „úspory“ využité na „něco jiného“ mohou způsobit více škody
než užitku.
Při zahájení projektu je proto nezbytné, aby se
všechny relevantní osoby seznámily s informacemi o průběhu čerpání finanční podpory, které
mohou ovlivnit to, zda výdaje budou hodnoceny
poskytovatelem dotace jako uznatelné.
Prakticky všech se tak týkají povinnosti spojené
s prokazováním uznatelnosti osobních výdajů
(povinnost psát výkazy práce), povinnosti spoje-

né s prokazováním cestovních náhrad (zápisy ze
služebních cest a limity na ubytování a dopravu).
Dále je potřeba také informovat všechny pracovníky, kteří budou cokoliv v rámci projektu nakupovat, jaká pravidla musí dodržovat.
Zkrátka je v této fázi docela hodně věcí, na které
je třeba dávat si pozor, ale pokud se dobře připravíte, ušetříte si do budoucna hodně starostí.
A obvyklá dobrá rada na závěr?
Každý poskytovatel dotace si je dobře vědom, že
projekt je třeba „nastartovat“. Nikdy tak neuděláte chybu, pokud bude při plánování doby realizace projektu s tímto přípravným obdobím počítat a zahrnete ho do doby realizace projektu.
Tímto způsobem totiž máte šanci získat finanční
podporu také minimálně na část aktivit s touto
zahajovací etapou spojených19.
Vaším úkolem v této fázi je dobře nastavit pravidla čerpání finanční podpory v rámci Vašeho realizačního týmu. Touto etapou byste měli zajistit,
že všichni relevantní pracovníci budou vědět následující informace:
• jaký je systém sledování výdajů v rámci Vašeho společného projektu,
• které výdaje a za jakých podmínek jsou uznatelné
• jaké výkaznictví a dokladování bude vyžadováno,
• jaká jsou případná pravidla pro přesun prostředků mezi kapitolami
• jaké jsou možné změny v rozpočtu a za jakých
podmínek (podstatné vs. nepodstatné změny).

18) Pozor - řádně zdůvodnit neznamená napsat, že „zkrácení stáže bylo odůvodněné potřebami projektu“. Je to častá chyba v reportech, kdy
se řešitelé snaží popsat změny v podstatě slovy žáka Macha z klasického díla české dětské literatury: zajíc žije v lese, žije v lese, zajíc žije v lese.
Zdůvodnit znamená říct konkrétně, co se udělalo za změnu, proč a jaký tato změna má vliv na celkové plnění závazných cílů.
19) Například náklady na organizaci zahajovacího meetingu, doprava účastníků, výdaje za administrativní pracovníky, kteří se budou podílet
na přípravných pracích atd.
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ROLE MONITOROVÁNÍ

Pokud jste se rozhodli financovat Vaše aktivity
z veřejných zdrojů, musíte počítat s tím, že budete muset vést určitou administraci, která Vám
umožní evidovat a prokazovat výdaje a evidovat
a prokazovat, co za tyto výdaje bylo v průběhu
realizace projektu vykonáno.

Monitorování je logickou součástí těchto typů
projektů.
Stačí, pokud se zamyslíte a vztáhnete si smysl reportingu na reálnou situaci ze života. Hned Vám
bude role reportingu pochopitelnější.

Ušetřili jste si na dům. Máte jasnou představu, jak chcete, aby dům na konci vypadal
a fungoval. Našli jste vhodného dodavatele, který Vám slíbil, že Vám přesně takový dům
postaví za tři roky.
A teď si zkuste představit, jestli byste byli ochotni takovému dodavateli svěřit celou částku
na financování stavby Vašeho domu za podmínek, že za tři roky přijdete a on Vám dům
předá. Celou dobu bez jediné informace o tom, jak stavba probíhá, jestli jsou nějaké
komplikace, jestli budou peníze stačit atd. Asi byste byli po ty tři roky minimálně docela
nervózní…
Úplně stejnou roli má reporting v projektu. “Někdo” Vám svěřil prostředky, které spravuje
a chce vědět, jestli se opravdu průběžně děje to, k čemu jste se ve smlouvě zavázali a pokud
jsou náhodou nějaké odchylky oproti plánu, zda jsou natolik závažné, aby ovlivnily,
celkové výsledky projektu.
Průběžné monitorování a shrnutí dosažených
výsledků v dílčích etapách realizace je důležitou
součástí realizace projektu. Prostřednictvím reportu prokazujete, co se Vám podařilo za poskytnuté finanční prostředky uskutečnit. Je vždy důležité, aby monitorovací zpráva měla logické členění a odrážela skutečnosti, které v průběhu realizace projektu nastaly.
Je důležité, abyste monitorovací zprávy vnímali
jako formu komunikace s poskytovatelem podpory. Proto se snažte o poskytování konkrétních
informací podložených reportem o čerpání finančních prostředků, který odpovídá odvedené
práci.
Opět se na situaci podívejte kriticky - pokud jste
ve druhé třetině projektu vydali „pouze“ 1/10 celkových plánovaných výdajů, vypadá to minimálně zvláštně (za předpokladu, že jste takový režim
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čerpání podpory neplánovali již v projektové žádosti).
Logicky - na příkladu našeho domu - pokud
po třech letech stavební firma „prostavěla“ pouze 500 000,- Kč z plánovaných 5 000 000,- Kč, budete si říkat, jak zvládnou dům za rok dostavět,
když do tohoto momentu se vlastně nic moc nedělo. Zcela jinak budete tuto situaci vnímat v situaci, kdy budete informováni o tom, že se zatím
pracovalo na budování sklepních prostor Vašeho
domu, mezitím už byly zadány požadavky
na zpracování konstrukce domu a ta bude dodána v nebližších dnech. Vzhledem k tomu, že se
jedná o montovanou stavbu, následné dokončení domu už je otázkou několika týdnů. V této situaci (pokud jste si podsklepenou stavbu přáli),
nebudete patrně pochybovat, že se vše zvládne
dokončit v termínu.

Podobně je to s monitorovacími zprávami - pište
je přesně v tomto duchu - pokud se něco odchýlilo od plánu, informujte poskytovatele dotace
a vysvětlete, jaký vliv má změna na dosažení cílů
Vašeho projektu.
A ještě jedna poznámka na úplný závěr. Pište své

reporty tak, aby jim rozuměl opravdu každý.
Abyste věděli, o čem je řeč, opět jedna praktická
ukázka komentáře k nákupu zařízení v rámci monitorovací zprávy:

Nákup byl realizován na základě identifikované potřeby v souvislosti s realizací
vzdělávacích a diseminačních aktivit partnera. Nákupem předmětného zařízení byly
splněny podmínky hospodárnosti, ale zároveň efektivity, neboť pořízená technika splňuje
i požadavky pro prezentace a vzdělávací aktivity s využitím hardwarově náročných
aplikací. Vzhledem k poměru hmotnost/výkon lze konstatovat, že se svými parametry
vyrovná i mnohem dražší technice postavené na bázi notebooků.

Že z toho nejste vůbec moudří? Co tím chtěl
vlastně „básník“ říci? Můžete být v klidu, tato slova odůvodnění jsou zde jako příklad toho, jak NE.
Pokud sdělení nerozumíte Vy, s velkou pravděpodobností ho nepochopí ani člověk, kterému
toto zdůvodnění adresujete. Nebo ještě hůř - vysvětlí si ho po svém. A úplně nejhůř – vysvětlí si
ho ve Váš neprospěch. A přitom jste jen chtěli vysvětlit, že jste si sice původně naplánovali, že budete vzdělávací aplikaci vyvinutou v rámci projektu testovat na notebooku, ale v mezidobí

technika pokročila a většina Vašich studentů
bude Vaši aplikaci používat na tabletu. Pořídili
jste tedy namísto notebooku tablet a vyvíjíte
aplikace pro něj a tuto aplikaci na něm i testujete, aby se nestalo, že o vzdělávací produkt, který
na tabletu nebude řádně fungovat, nikdo nebude mít zájem. Změna je to logická a málokterý
poskytovatel dotace by trval na tom, abyste se
striktně drželi původního plánu, pokud by to
znamenalo vyvinout produkt, který už nebude
splňovat svůj původní cíl.

51

KONČÍME PROJEKT

Jsme v závěru našeho projektu, kdy nás čeká závěrečné vyúčtování a doložení toho, zda jsme
dosáhli všech výsledků, ke kterým jsme se zavázali.
Žádný poskytovatel podpory Vám nikdy nevyplatí celou částku dotace ještě před koncem projektu. Obvykle si ponechá určitou část jako garanci toho, že dostojíte také všem svým administrativním povinnostem spojeným s ukončením
projektu (jedná se zpravidla o 10 % z celkové
částky projektového rozpočtu).
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Dále musíte také počítat s tím, že v období
po datu konce realizace projektu nemůžete
uplatnit žádné další výdaje spojené s touto závěrečnou administrativou (s výjimkou platby za závěrečný audit, pokud je vyžadován poskytovatelem podpory).
Proto se snažte připravit si maximum podkladů
pro závěrečný report ještě v průběhu realizace
projektu, kdy máte ještě finanční prostředky
na administrativní činnosti.

PROJEKT V SOUVISLOSTECH ANEB EVROPSKÝ
VÝZKUMNÝ PROSTOR V ČR
Při přípravě projektového návrhu musíte téměř
vždy zohlednit aktuální stav nejen v oboru, jehož
se dotýká váš výzkum ,ale také aktuální situaci
v tzv. jednotném Evropském výzkumném prostoru. Prakticky to znamená to, že byste měli alespoň tušit, kdo jsou „hlavní hráči“ ve vašem předmětu výzkumu, na jakých projektech pracují
a vědět, jaké projekty již ve vámi zvoleném tématu Evropská unie financovala. Evropský výzkumný prostor má za úkol, kromě posílení kvality evropské vědy a výzkumu ve srovnání se zbytkem
světa, také optimalizovat využití omezených finančních prostředků. Právě proto nemůžete ni-

kdy opomenout současný stav. Díky druhému
programovacímu období strukturálních fondů
v ČR se Evropský výzkumný prostor rozšířil
o řadu nových výzkumných center a infrastruktur. Následující přehled vám má usnadnit orientaci v aktuálním vývoji ERA na území České republiky. Další průzkum ostatních částí Evropského výzkumného prostoru už bude na vás. Je to
sice náročná práce, ale nezapomínejte na to, že
odměnou vám mohou být nejen kvalitní podklady pro chystaný projektový návrh, ale také cela
řada inspirujících informací, dat a studií, na které
v rámci vaší vlastní rešerše můžete narazit.
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PRIORITNÍ OSA 1 – EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM AKADEMIE
VĚD A UNIVERZITY KARLOVY VE VESTCI (BIOCEV)
Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 1 959 323 237 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 345 762 924 Kč
Web: http://www.biocev.eu/

Činnost: BIOCEV je společným projektem šesti
ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický
ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální
medicíny a Ústav makromolekulární chemie)
a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta ). Cílem projektu je realizace vědeckého centra excelence zaměřeného na obory patřící mezi nejsložitější oblasti moderní vědy - biotechnologie a biomedicínu. Smyslem projektu BIOCEV je poskytnout re-

nomovaným výzkumníkům zázemí pro inovativní výzkum, stimulovat podmínky pro excelentní
vědeckou práci v České republice a podpořit národní i evropský rozvoj biotechnologického průmyslu. Výzkumný program tvoří pět programových okruhů : Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové
inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství,
Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Centrum se zaměřuje na výuku a vzdělávání a také
na transfer výsledků výzkumu do praxe.
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CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
Příjemce: Masarykova univerzita
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 4 459 100 000 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 786 900 000 Kč
Web: http://www.ceitec.cz/

Činnost: CEITEC je centrem vědecké excelence
v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Je vůbec prvním typem vědeckého centra v ČR, které integruje výzkum a vývoj
v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Nositeli projektu jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně,
Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav ve-

terinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů
Akademie věd ČR. 61 výzkumných skupin je soustředěno do sedmi spolupracujících výzkumných programů Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiály, Strukturní
biologie, Genomika a proteomika rostlinných
systémů, Molekulární medicína, Výzkum mozku
a lidské mysli, Molekulární veterinární medicína.

Vědecké centrum excelence CEITEC – Středoevropský technologický institut vzniká v Brně ve spolupráci 6 univerzit a ústavů AV ČR. CEITEC
Masarykova univerzita (hlavní budova na snímku) tvoří klíčovou část špičkové výzkumné infrastruktury v areálu Univerzitního kampusu
v Brně-Bohunicích. Jeho součástí jsou sdílené laboratoře s unikátním přístrojovým vybavením, které vytváří optimální podmínky pro řešení
multidisciplinárních otázek v oblastech strukturní biologie, genomiky a proteomiky, molekulární medicíny, neurověd, nanotechnologií a mikrotechnologií. Služby sdílených laboratoří jsou poskytovány v režimu open access, na základě otevřené soutěže vědeckých záměrů, a jsou
součástí velkých evropských infrastruktur INSTRUCT, EuroBioImaging, ELIXIR či EATRIS.
Foto: Jiří Sláma/MUNI

Špičkový přístroj FT- IR Bruker Vertex 80x + Hyperion 3000
umístěný v čistých prostorách jedné ze sdílených laboratoří výzkumného programu Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie.
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Vědec pracující na Elektronovém mikroskopu Tescan vybaveném
fokusovaným iontovým svazkem (FIB). Pracuje na ostření
hrotu AFM pomocíi FIB. Střílí ionty na kolmo na hrot a tím z něj
odstraňuje materiál a ostří ho. Dosažený poloměr hrotu 6nm.

CENTRUM EXCELENCE IT4INNOVATIONS
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 1 546 566 705 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 272 923 536 Kč
Web: http://www.it4i.cz/

Činnost: : Bez náročných výpočtů a simulací se
dnes neobejde žádný výzkum. Superpočítač ostravského Centra vybudovaného Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava pomůže řešit jak povodně, tak terorismus. Pomůže
s vývojem nových léčiv na bázi nanotechnologií
anebo s optimalizací konstrukce automobilových součástek. Pomocí superpočítače se budou

vytvářet i povodňové modely, simulace znečištění ovzduší či dopravního zatížení. Ostravský superpočítač patří do první stovky nejvýkonnějších počítačů světa a je součástí prestižní evropské sítě superpočítačů PRACE (Partnership for
Advanced Computing in Europe).

CENTRUM EXCELENCE TELČ
Příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 202 555 752 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 35 745 133 Kč
Web: http://cet.arcchip.cz/
Činnost: Centrum excelence Telč vzniklo jako
projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Přispívá k řešení specifických a komplexních problémů udržitelného rozvoje (nové
ekologicky šetrné technologie), materiálového
výzkumu (vědecké reference i průmyslově chráněné výsledky pro inovace materiálů pro záchranu kulturního dědictví), konkurenceschopného
strojírenství (přístrojové inovace v diagnostice

a zkušebnictví), informační společnosti (specializovaná data a rozvoj databází a monitorovacích
sítí) a bezpečnostního výzkumu (dopady, zmírnění škod a prevence přírodních a civilizačních pohrom) v podmínkách očekávaných změn klimatu
a souvisících jevů, v podmínkách společenských
tlaků na intenzifikaci využívání kulturního a přírodního dědictví a v podmínkách rostoucích přírodních i antropogenních hrozeb.
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CZECHGLOBE – CENTRUM PRO STUDIUM DOPADŮ GLOBÁLNÍ ZMĚNY
KLIMATU
Příjemce: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 550 738 702 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 97 189 183 Kč
Web: http://www.czechglobe.cz

Činnost: Činnost Centra CzechGlobe, které je
projektem Centra výzkumu globální změny AV
ČR, je zaměřena na problematiku ekologických
věd, konkrétně na problém globální změny, která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tematické segmenty: atmosféra –
ekosystém – socio-ekonomický systém. Globální
změna se stala ekologickým, sociologickým
a technickým problémem současnosti s globálním dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání. Projevuje se změnou klimatu, biodiversity, chemie atmosféry, hydrosfé-

ry, produktivity ekosystémů a s tím vším související změnou chování společnosti a ekonomických systémů. Všechny tyto oblasti působení
jsou centrem zájmu výzkumu instituce.
Nově vybudovanou infrastrukturu Centra CzechGlobe tvoří Atmosferická stanice Křešín u Pacova, síť ekosystémových stanic v Lanžhotě, Rájci,
Štítné, Třeboni, Křešíně a na Bílém Kříži, letecká
laboratoř dálkového průzkumu Země, stanice
ekofyziologie rostlin Domanínek, laboratoř metabolomiky a stabilních izotopů a laboratoř
adaptačních biotechnologií.

Nově vybudovaný pavilon laboratoří Paula Jarvise v areálu Centra výzkumu globální změny AV ČR v Brně s laboratořemi environmentální metabolomiky a izotopových analýz

Laboratoř adaptačních biotechnologií v Drásově reprezentuje pracoviště základního výzkumu s vysokým aplikačním
potenciálem. Zaměření a vybavení pracoviště by mělo vést
k vyhledávání a produkci organismů, které jsou geneticky
transformovatelné nebo jejich metabolické dráhy přímo vedou
k produkci energeticky bohatých látek.
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Ekosystémová stanice Mokré louky u Třeboně reprezentující
mokřadní ekosystém je součástí sítě ekosystémových stanic.
Kromě měření toku látek a energie mezi ekosystémem a atmosférou se zde monitorují emise methanu.

ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 5 780 489 517 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: : 1 020 086 385 Kč
Web: http://www.eli-beams.eu/cs/

Činnost: Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě.
V něm budou realizovány výzkumné a aplikační
projekty zahrnující interakci světla s hmotou
na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10
PW. ELI přinese nové poznatky potenciálně vyu-

žitelné v lékařském zobrazování a diagnostice,
konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových
materiálů, rentgenové optice atd.
ELI to je také atraktivní platforma pro výchovu
nové generace doktorandů, vědců a inženýrů.
Česká republika se stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což k nám perspektivně přiláká další investice do vyspělých
technologií s vysokou přidanou hodnotou.

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ – MEZINÁRODNÍ CENTRUM
KLINICKÉHO VÝZKUMU (FNUSA – ICRC)
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 2 010 250 000 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 354 750 000 Kč
Web: http://www.fnusa-icrc.org/cs/
Činnost: Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center, ICRC)
je evropské centrum excelence zaměřené na výzkum, vzdělávání a léčbu především v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění,
která se řadí mezi nejrozšířenější v moderní společnosti. Jeho posláním je nalézat nové metody,

postupy, technologie a léčiva umožňující efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu.
Centrum tvoří výzkumné a vývojové základny
nové generace, centra veřejné lékařské péče ,
mezinárodního vzdělávacího střediska a centra
průmyslové spolupráce.
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NOVÉ TECHNOLOGIE PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST (NTIS)
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 698 717 273 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 123 303 048 Kč
Web: www.ntis.zcu.cz

Činnost: Posláním centra excelence je výzkum,
vývoj a inovace v rámci dvou prioritních směrů,
a to informační společnost a materiálový výzkum. Činnost výzkumného centra je zaměřena
na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj
a aplikace informačních, komunikačních a me-
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chatronických technologií a na rozvoj vědních
disciplín fyziky, které se uplatňují při výzkumu
a vývoji nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů. Klíčovou roli má matematická
podpora pro modelování zkoumaných systémů
a procesů i samotný vývoj odpovídajících matematických struktur.

PRIORITNÍ OSA 2 – REGIONÁLNÍ VAV CENTRA

Činnost: Posláním centra excelence je výzkum, vývoj a inovace v rámci dvou prioritních směrů, a to
informační společnost a materiálový výzkum. Činnost výzkumného centra je zaměřena na rozvoj
vědních oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj a aplikace
informačních, komunikačních a mechatronických technologií a na rozvoj vědních disciplín fyziky,
které se uplatňují při výzkumu a vývoji nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů. Klíčovou
roli má matematická podpora pro modelování zkoumaných systémů a procesů i samotný vývoj
odpovídajících matematických struktur.

ADMAS - POKROČILÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE
A TECHNOLOGIE

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra

ADMAS ‐ POKROČILÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 695 217 944 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 122 685 519 Kč
Obor: Stavebnictví
Web: http://alisi.isibrno.cz/

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 695 217 944 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 122 685 519 Kč
Obor: Stavebnictví

Web: http://www.admas.eu/

Činnost: Centrum AdMaS obnovuje a rozvíjí experimentální a výpočtovou platformu v oboru
stavebního inženýrství, a to prostřednictvím
nově vybudovaných a zprovozněných laboratoří a jejich vybavením vhodnou experimentální
a výpočetní technikou. Komplexně vybudované
centrum integruje poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního (které v řadě institucí
probíhají izolovaně) a umožňuje je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat. Centrum integrovaného vývoje pokročilých stavebních materiálů
a konstrukcí AdMaS se zaměřuje na dva výzkum-

Činnost: Centrum AdMaS znovu obnovuje a rozvíjí experimentální a výpočtovou platformu v oboru
stavebního inženýrství, a to prostřednictvím nově vybudovaných a zprovozněných laboratoří a jejich
vybavením vhodnou experimentální a výpočetní technikou. Komplexně vybudované centrum
integruje poznatky z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického,
konstrukčního (které v řadě institucí probíhají izolovaně) a umožňuje je nejen teoreticky, ale i
prakticky verifikovat.
Centrum integrovaného vývoje pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí AdMaS se zaměřuje na
dva výzkumné programy, a to na Vývoj pokročilých stavebních materiálů a Vývoj pokročilých
konstrukcí a technologií. V současné době neustálého technického rozvoje oboru je téměř nezbytnou
institucí, jejímž úkolem je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou
aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a
technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s
omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání a
samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).

né programy, a to na Vývoj pokročilých stavebních materiálů a Vývoj pokročilých konstrukcí
a technologií. V současné době neustálého technického rozvoje oboru je téměř nezbytnou institucí, jejímž úkolem je zajistit aplikaci aktuálních
výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp.
inovovaných stavebních materiálů a technologií
s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp.
s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými
negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi
výroby, tak také během používání a samozřejmě
po ukončení životnosti materiálu).

APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ LABORATOŘE POKROČILÝCH MIKROTECHNOLOGIÍ
A NANOTECHNOLOGIÍ (ALISI)
Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 368 000 668 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 64 941 294 Kč
Obor: Mikrotechnologie a nanotechnologie
Web: http://alisi.isibrno.cz/
Činnost: ALISI je moderně vybavené regionální
centrum výzkumu a vývoje, které rozvíjí diagnostické metody a technologie zaměřené
do mikrosvěta a nanosvěta. Jeho výzkumné aktivity zasahují do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají nových metod magnetické rezonance, laserových mikrotechnologií a nano-

technologií – zejména interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů,
elektronové mikroskopie a litografie, svařování
elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci unikátních přístrojů a systémů.
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APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ LABORATOŘE POKROČILÝCH MIKROTECHNOLOGIÍ A
NANOTECHNOLOGIÍ (ALISI)
Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 368 000 668 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 64 941 294 Kč
Obor: Mikrotechnologie a nanotechnologie
Web: http://alisi.isibrno.cz/

Činnost: ALISI je moderně vybavené regionální centrum výzkumu a vývoje, které rozvíjí diagnostické
metody a technologie zaměřené do mikrosvěta a nanosvěta. Jeho výzkumné aktivity zasahují do
oblastí diagnostiky a technologií, které využívají nových metod magnetické rezonance, laserových
mikrotechnologií a nanotechnologií – zejména interferometrie a spektroskopie, měření a
vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým
paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci unikátních přístrojů a systémů.

BIOMEDICÍNA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A LIDSKÉ ZDROJE (BIOMEDREG)
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 751 295 795 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 132 581 611 Kč
Obor: Biomedicína
Web: http://www.umtm.cz/

BIOMEDICÍNA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A LIDSKÉ ZDROJE (BIOMEDREG)
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 751 295 795 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 132 581 611 Kč
Obor: Biomedicína
Web: http://www.umtm.cz/

Činnost: Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v
Olomouci je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a
translační biomedicínský výzkum, jehož cílem je lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a
infekčních onemocnění. Vznikl díky projektu BIOMEDREG. Ústav řeší šest výzkumných programů,
kterými jsou: Molekulární podstata nemocí a molekulární cíle, Medicinální chemie, Chemická biologie
a experimentální terapeutika, Biomarkery – identifikace a validace, Farmakologie a toxikologie,
Translační medicína.

Činnost: Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci je technologickou infrastrukturou
a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, jehož
cílem je lépe porozumět molekulární podstatě
nádorových a infekčních onemocnění. Vznikl

díky projektu BIOMEDREG. Ústav řeší šest výzkumných programů, kterými jsou: Molekulární
podstata nemocí a molekulární cíle, Medicinální
chemie, Chemická biologie a experimentální terapeutika, Biomarkery – identifikace a validace,
Farmakologie a toxikologie, Translační medicína.

BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI ( UniMeC)
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 373 240 319 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 65 865 939 Kč
Obor: Biomedicína
Web:
Činnost: Hlavním cílem projektu je založení kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Projekt vychází z dlouholeté
spolupráce dvou klíčových regionálních partnerů: výzkumného a výukového zařízení , kterým je
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni na jed-

62

né straně, a léčebného zařízení, coby jeho hlavního aplikačního partnera - Fakultní nemocnice Plzeň. Klíčové výzkumné programy a aktivity byly
zvoleny na základě již dosažených mezinárodně
konkurenceschopných výzkumných výsledků, jejich aplikačního potenciálu ve zdravotnictví
a na základě jejich souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice.

CENTRA MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU NA FCH VUT V BRNĚ (CMV)
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 197 856 200 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 34 915 800 Kč
Obor: Chemie
Web: http://www.materials-research.cz/cz/
Činnost: Centrum materiálového výzkumu je regionální výzkumné centrum, provozováno jako
samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, a je primárně zaměřeno na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů a transportních systémů. Cílem
vybudovaného centra je posílit spolupráci uni-

verzitního výzkumu s aplikační sférou formou
smluvního výzkumu a společných výzkumných
projektů a urychlit přenos poznatků a technologií do praxe a současně zapojit studenty zejména
doktorských a magisterských programů do projektů spolupráce s aplikační sférou v rámci výzkumných aktivit centra.

CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH, INFORMAČNÍCH A POKROČILÝCH
TECHNOLOGIÍ (CEBIA-Tech)
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 148 302 913 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 171 102 Kč
Obor: Informatika
Web: http://www.utb.cz/fai/struktura/o-nas-7
Činnost: Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA – Tech)
představuje dynamickou příležitost pro další
rozvoj výzkumu a vývoje ve zlínském regionu
v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie.
Tři hlavní výzkumné programy se zaměřují
na tyto klíčové směry: grid computing a aplikace metod umělé inteligence; inteligentní výrob-

ní systémy; inteligentní budovy; embedded systémy; vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky; vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí; vývoj technických postupů pro ochranu elektronických
systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli a alternativní zdroje energie
– biopaliva.
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CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH, INFORMAČNÍCH A POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ (CEBIA‐
Tech)
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 148 302 913 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 171 102 Kč
Obor: Informatika
Web: http://www.utb.cz/fai/struktura/o‐nas‐7
Činnost: Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA – Tech) představuje
dynamickou příležitost pro další rozvoj výzkumu a vývoje ve zlínském regionu v oblasti aplikované
informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie. Tři hlavní výzkumné
programy se zaměřují na tyto klíčové směry: grid computing a aplikace metod umělé inteligence;
inteligentní výrobní systémy; inteligentní budovy; embedded systémy; vývoj malých mobilních
datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky; vývoj systému pro detekci a analýzu
nebezpečných látek s využitím THz frekvencí; vývoj technických postupů pro ochranu elektronických
systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli a alternativní zdroje energie –
biopaliva.

CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ (NTC)

Příjemce: Západočeská univerzity v Plzni
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 275 379 712 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 48 596 420 Kč
Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://ntc.zcu.cz/en/

CENTRUM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ (NTC)

Příjemce: Západočeská univerzity v Plzni

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 275 379 712 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 48 596 420 Kč
Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://ntc.zcu.cz/en/

Činnost: Činnost centra se soustřeďuje na pět
výzkumných programů zaměřených na výzkum
a modifikace morfologie a povrchové textury
materiálů, pokročilé technologie na bázi poly-

Činnost: Činnost centra se soustřeďuje na pět výzkumných programů zaměřených na výzkum a
modifikace morfologie a povrchové textury materiálů, pokročilé technologie na bázi polymerních
materiálů, laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů, výzkum a vývoj polymerních
kompozitů a materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mimosystémovou techniku.

merních materiálů, laserové technologie pro
zpracování a analýzu materiálů, výzkum a vývoj
polymerních kompozitů a materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mimosystémovou techniku.

CENTRUM POLYMERNÍCH SYSTÉMŮ (CPS)
Příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 640 936 384 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 113 106 421 Kč
Obor: Chemie
Web: http://cps.utb.cz/
Činnost: Centrum polymerních systémů rozšířilo stávající výzkumnou infrastrukturu UTB ve Zlíně. Jako významné regionální centrum podporuje plastikářský a gumárenský průmysl. Vědecké aktivity jsou realizovány ve dvou výzkumných
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programech zaměřených na polymerní procesy,
bioaktivní polymery a polymerní kompozity. Výzkumné programy vytvářejí dostatečný prostor
pro spolupráci s komerční sférou s důrazem
na inovace.

CENTRUM PRO APLIKOVANOU MIKROBIOLOGII A IMUNOLOGII
VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ (AdmireVet)
Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 310 473 652 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 54 789 468 Kč
Obor: Biomedicína
Web: http://www.vri.cz/
Činnost: Centrum pro aplikovanou mikrobiologii
a imunologii ve veterinární medicíně je součástí
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a zaměřuje se na vývoj živých, inaktivovaných a subjednotkových veterinárních vakcín; studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci; testování

terapeutik, adjuvans a jiných biologicky aktivních
preparátů ; přípravu diagnostických souprav pro
detekci biologických agens a chemických kontaminant; monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských
zvířat a výchovu mladých vědeckých pracovníků.

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ
VÝZKUM
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 707 997 497 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 124 940 735 Kč
Obor: Biotechnologie
Web: http://www.cr-hana.eu/
Činnost: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum představuje nový
rozměr spolupráce mezi Univerzitou Palackého
v Olomouci a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby (oddělením zelenin
a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu Ústavu experimentální
botaniky AV ČR). Každý z partnerů přináší své

specifické know-how, své odborníky a vybrané
špičkové technologie. Výzkumné programy jsou
zaměřeny na proteinovou biochemii a proteomiku, bioenergetiku rostlin, chemickou biologii,
rostlinnou biotechnologii, buněčnou a vývojovou biologii rostlin, genetiku a genomiku rostlin,
metabolomiku a genetické zdroje zelenin a speciálních plodin.
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CENTRUM PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE
A INOVACE (CxI)
CENTRUM PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE (CxI)

Příjemce: Technická univerzita v Liberci
Příjemce: Technická Univerzita v Liberci
Příspěvek Evropského fondu regionálního
rozvoje: 680 008 075 Kč
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 680 008 075 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 120Příspěvek
001 státního
425 Kč
rozpočtu ČR: 120 001 425 Kč
Obor: Mikrotechnologie a nanotechnologie
Obor: Mikrotechnologie a nanotechnologie
Web: http://cxi.tul.cz/
Web: http://cxi.tul.cz/
Činnost: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum Technické
univerzity v Liberci (TUL). Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická

odvětví průmyslu. sféry.
Ústav propojuje
laboratoře technických
oborů z TUL
a jejichzaměřené
spolupráci s
Činnost: Ústav pro nanomateriály, pokročilé
Výzkumné
programy
jsou
významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového
výzkumu a konkurenceschopného
s důrazem na využitelnost
výsledkůavýzkumu
a vývoje
technologie a inovace je výzkumné centrum
na oblaststrojírenství
materiálového
výzkumu
konkurenv praxi. Centrum disponuje jedinečným přístrojovým vybavením.
Technické univerzity v Liberci (TUL). Jeho cílem
ceschopného strojírenství s důrazem na využije přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Cenného na technická odvětví průmyslu. Ústav protrum disponuje jedinečným přístrojovým vybapojuje laboratoře technických oborů z TUL a jevením.
jich spolupráci s významnými subjekty aplikační

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Technické univerzity v Liberci

Fotografie pořízená elektronovým mikroskopem Raktor II nit
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Laboratoř

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC (CRSV)
Příjemce: VÚTS a.s.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 633 432 625 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 111 782 228 Kč
Obor: Strojírenství
Web: http://www.vuts.cz/
Činnost: V minulosti byl VÚTS, a.s. znám jako výrobce tkacích stavů a dalších strojů pro textilní
průmysl, které se zde dosud vyrábí. Aktuálně se
VÚTS, a.s. zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu
strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, a to
především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky.
VÚTS, a.s. se dále zabývá automatizací, vývojem,

konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových
strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích
zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. Činnost se vyznačuje nabídkou
komplexního souboru služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku.

VÚTS a.s.

Místnost pro měření vibrací a zvuku
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CENTRUM ŘASOVÝCH BIOTECHNOLOGIÍ TŘEBOŇ (Algatech)
Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 113 237 491 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 19 983 087 Kč
Obor: Biotechnologie
Web: http://www.alga.cz/cs/cs-algatech.html
Činnost: Centrum řasových biotechnologií je
součástí třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu AVČR. Cílem centra je vyvinout nová
kultivační zařízení a postupy zpracování řasové
biomasy pro výrobu biopaliv, krmiv, potravních
doplňků a cenných látek. Vědecko-výzkumné aktivity jsou rozděleny do tří výzkumných programů. První z nich se zaměřuje na vývoj technické
a biotechnologické základny a metodických postupů v oblasti velkoobjemové produkce mikroorganismů – mikrořas (a fotosyntetických bakte-

rií, sinic a zelených řas) za autotrofních i heterotrofních podmínek kultivace. Aktivity druhého se
zaměřují na výzkum v oblasti fotosyntézy, na vývoj a testování nových optických metod ekofyziologie fytoplanktonu a na vývoj a testování nových metod pro určení primární produkce
ve sladkovodním prostředí. Třetí výzkumný program je zaměřen na prohloubení teoretických
znalostí produkce řasové biomasy heterotrofním
způsobem.

Celkový pohled na areál Opatovického mlýna, včetně venkovních plošin na pěstování řas (foto: P. Pfeiferová)

Jan Hájek u hmotnostního spektrometru, který slouží k detailnímu
určení chemického složení vybrané látky (foto: I. Emr)
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Ondřej Komárek u optického mikroskopu

CENTRUM SENZORICKÝCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
(SIX)
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 249 714 136 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 44 067 200 Kč
Obor: Informatika
Web: http://www.six.feec.vutbr.cz/
Činnost: Centrum podporuje inovační potenciál firem, které aktivně využívají komunikační, informační a senzorové technologie v různých oblastech života, jakými jsou například: podpora
kvality života stárnoucí populace (snímání životních funkcí a bezdrátový přenos informací), sni-

žování rizika teroristických útoků (snímání stopy
nebezpečných látek a bezdrátové varování), inteligentní řízení dopravy (vzájemná komunikace mezi auty a stacionárními jednotkami), včasná diagnóza nervových onemocnění pomocí
analýzy řečových signálů.

CENTRUM VÝZKUMU A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
(CVVOZE)
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 221 141 473 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 39 024 966 Kč
Obor: Energetika
Web: http://www.cvvoze.cz/
Činnost: Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným
pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Centrum koncentruje významné výzkumné a vývojové kapacity pro řešení komplexní problematiky výzku-

mu, vývoje a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně problematiky z oblastí elektrochemie, elektromechaniky, elektrotechnologie,
elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky.
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CETOCOEN
Příjemce: Masarykova univerzita
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 462 378 714 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 81 596 244 Kč
Obor: Životní prostředí
Web: http://www.cetocoen.cz/
Činnost: CETOCOEN je Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí při Výzkumném centru
pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii
Masarykovy univerzity. Aplikuje vědecko-výzkumné poznatky základního výzkumu do hodnocení dopadů průmyslových činností na životní
prostředí a zdravotní stav obyvatelstva. Jedním
z hlavních cílů centra je vývoj systému, který
umožní efektivní prezentaci a hodnocení zdravot-

ních a ekologických rizik kontaminace prostředí.
Výzkumné programy centra se zaměřují na: nástroje pro sledování distribuce chemických látek
v prostředí; procesy ovlivňující osud chemických
látek v prostředí vývoj biosenzorů a biokatalyzátorů; toxické účinky chemických látek a přírodních toxinů na živé organismy; environmentální
rizika, modely a informační systémy.

Výzkumná pracoviště ve Výzkumném centru pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Masarykovy univerzity, jehož součástí je CETOCOEN
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DOPRAVNÍ VaV CENTRUM (CDV PLUS)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 393 660 908 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 69 469 572 Kč
Obor: Doprava
Web: http://www.cdvplus.cz/
Činnost: Dopravní VaV centrum vytváří jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím
svých laboratoří, vybavení a know-how poskytuje komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd,
a přispívá tak k optimálnímu rozvoji dopravního
sektoru, nejen v regionu. Rozmanitost výzkumu

Centra odpovídá potřebám i trendům současného dopravního výzkumu. Pět výzkumných programů se zaměřuje na hloubkovou analýzu dopravních nehod, humánní synergie v dopravě,
bezpečnost v silničním provozu, dopravní infrastrukturu a problematiku dopravy a životního
prostředí.

ENET - ENERGETICKÉ JEDNOTKY PRO VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH ZDROJŮ
ENERGIE
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 269 110 601 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 47 490 106 Kč
Obor: Energetika
Web: http://enet.vsb.cz/cs/
Činnost: Centrum se zaměřuje na výzkum a vývoj
technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů
a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou
energii a její efektivní využívání. Jedná se o úpravu a zpracování vstupních surovin, např. alternativních paliv, a vývoj souvisejících strojních zařízení, dále o skupinu zabývající se transformací paliv
(zejména zplyňování, pyrolýzu, ale i kombinované
spalování a fermentace) na lépe využitelné produkty, např. H2. Projekt je celkově doplněn výzkumnou skupinu zabývající se VaV nových koge-

neračních jednotek, problematikou akumulace
energie a problematikou elektrických generátorů,
řízením jejich provozu a připojení do sítě v ostrovním režimu. Cyklus dopravy a zpracování paliva,
jeho transformace na plyny využitelné v turbínách s elektrickými generátory je doplněn skupinou zabývající se výzkumem a vývojem nanokompozitních materiálů pro čištění všech výstupních médií procesu transformace. Pozornost je věnována i využívání akumulované energie v době
jejího nadbytku – hybridním technologiím.
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EXAM EXPERIMENTAL ANIMAL MODELS
Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i..
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 148 372 680 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 183 414 Kč
Obor: Biomedicína
Web: http://www.iapg.cas.cz/oprojektu_exam
Činnost: Výstupy nového Centra špičkových laboratoří budou směřovat především do aplikační sféry. Cílem Centra je přispět k objasnění podčištění
staty chorob nervového systému a nádorových

onemocnění. Výzkum by měl vést k identifikaci
nových biomarkerů a ověřování terapeutických
postupů především v míšním poškození, Hunvšechtingtonově
výstupních médií chorobě
procesu transformace.
Pozornost
je věnována i využívání
a lidském
melanomu.

akumulované energie v době jejího nadbytku – hybridním technologiím.

EXAM EXPERIMENTAL ANIMAL MODELS
Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i..
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 148 372 680 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 183 414 Kč
Obor: Biomedicína
Web: http://www.iapg.cas.cz/oprojektu_exam
Činnost: Výstupy nového Centra špičkových laboratoří budou směřovat především do aplikační sféry.
Cílem Centra je přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění.
Výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů
především v míšním poškození, Huntingtonově chorobě a lidském melanomu.

HILASE: NOVÉ LASERY PRO PRŮMYSL A VÝZKUM

HILASE: NOVÉ LASERY PRO PRŮMYSL A VÝZKUM

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Příjemce: Fyzikální
ústav AV ČR,
v.v.i. 961 971 Kč
Příspěvek Evropského fondu regionálního
rozvoje:
679
Příspěvek
Evropského
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 119 993
289
Kč fondu regionálního rozvoje: 679 961 971 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 119 993 289 Kč
Obor: Informatika
Obor: Informatika
Web: http://hilase.cz/
Web: http://hilase.cz/
Činnost: Centrum HiLASE je zaměřeno na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové

systémy, které najdou využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a dále
Činnost: Centrum HILASE je zaměřeno na rozvoj
metry tak bude unikátní nejen v České republice,
v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného
prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání a na
laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laseroale také v Evropě. To přináší nové příležitosti pro
vývoj souvisejících technologií. Laserové centrum HiLASE s těmito parametry tak bude unikátní nejen
v České republice,
ale také v Evropě.
To přinášíale
novétaké
příležitosti
pro společnosti,
evropský výzkum, ale které
také pro
vé systémy, které najdou využití v průmyslu,
evropský
výzkum,
pro
společnosti, které mohou využívat a přispívat k uplatnění těchto nových technologií. Výstupy Centra
mají velký aplikační
potenciál
v komerční sféře
mohou být použity
např. pro technologie
mikro‐
v malých a středně velkých výzkumných laboramohou
využívat
a –přispívat
k uplatnění
těchto
obrábění, testování odolnosti optických materiálů, řezání, sváření, odstraňování povlaků a laserové
vyklepávání. nových technologií. Výstupy Centra mají velký
tořích a dále v budoucích evropských zařízeních
velkého rozsahu, která budou součástí Evropskéaplikační potenciál v komerční sféře – mohou
ho výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specibýt použity např. pro technologie mikro-obráficky zaměřuje zejména na lasery založené na dibění, testování odolnosti optických materiálů,
odovém čerpání a na vývoj souvisejících technořezání, sváření, odstraňování povlaků a laserové
logií. Laserové centrum HILASE s těmito paravyklepávání.
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INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (INEF)
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 145 201 424 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 25 623 781 Kč
Obor: Energetika
Web: http://vec.vsb.cz/cs/inef.htm
INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (INEF)

Činnost: Centrum INEF se zaměřuje Příjemce:
na podpopro zplyňování
biomasy
Vysoká škola báňská
– Technická univerzita
Ostrava včetně jejich uplatnění
ru výzkumu a inovací v oblasti zařízení
pro
výropro
výrobu
kapalných
paliv
druhé generace.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 145 201 424
Kč
bu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba
tepSoučástí
těchto
aktivit
je
bezpečnost
zařízení
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 25 623 781 Kč
la a elektřiny) při použití tuhých paliv,
zejména
i
používaných
paliv
s
rozšířením
na
bezpečnost
Obor: Energetika
biomasy, v menších decentralizovaných
jedvýroby energie i u dalších energetických zařízení.
Web: http://vec.vsb.cz/cs/inef.htm
notkách a dále vývoj nových prvků technologií
Činnost: Centrum INEF se zaměřuje na podporu výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu
tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv, zejména biomasy,
v menších decentralizovaných jednotkách a dále vývoj nových prvků technologií pro zplyňování
biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je
bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších
energetických zařízení.

INSTITUT ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ
A UŽITÍ TĚŽBY
ENERGETICKÝCH
INSTITUTTĚŽBY
ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ
A UŽITÍ ENERGETICKÝCHSUROVIN
SUROVIN
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 250 362 553 Kč
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 250 362 553 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 44 181 627 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 44 181 627 Kč
Obor: Těžební průmysl
Obor: Těžební průmysl
Web: http://ict.hgf.vsb.cz/cs/
Web: http://ict.hgf.vsb.cz/cs/
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Nově vybudované
Centrum která
se věnuje
přednostně
výzkumu
těžby
a užití
Činnost: Nově vybudované CentrumČinnost:
se věnuje
stačnost,
se stává
jednou
zeproblematiky
základních
prienergetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje a
přednostně výzkumu problematiky těžby
a
užití
orit
členských
zemí
EU.
Činnost
Centra
se
orienpožadavku na maximální surovinovou soběstačnost, která se stává jednou ze základních priorit
členských zemí EU. Činnost Centra se orientuje na dva základní výzkumné programy: „Vícefázové
energetických surovin i dalšího využití
horninotuje na dva základní výzkumné programy: „Vícehorninové prostředí“ a „Environmentálně šetrné technologie“.
vého prostředí při zajištění udržitelného rozvoje
fázové horninové prostředí“ a „Environmentálně
a požadavku na maximální surovinovou soběšetrné technologie“.
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INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (IET)
INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (IET)

Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního
rozvoje: 229 979 569 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 40 584Příspěvek
630 Evropského
Kč fondu regionálního rozvoje: 229 979 569 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 40 584 630 Kč
Obor: Energetika
Obor: Energetika
Web: http://www.ietech.eu/cs/index
Web: http://www.ietech.eu/cs/index
Činnost: Institut environmentálních technologií (IET) je výzkumné centrum vybavené špičkovou
experimentální technikou, která umožnuje výzkum v programech: „Výzkum energetického využití

odpadů“, „Výzkum
odstraňování
produktů technologií
z energetického využití
odpadů“ a „Výzkum
Činnost: Institut environmentálních technologií
užitítechnologií
odpadů“,
„Výzkum
odstraňování
dopadů environmentálních technologií na životní prostředí“,
(IET) je výzkumné centrum vybavené špičkovou
produktů z energetického využití odpadů“ a „Výexperimentální technikou, která umožnuje výzkum dopadů environmentálních technologií
JIHOČESKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM AKVAKULTURY A BIODIVERZITY HYDROCENÓZ
(CENAKVA)
zkum v programech: „Výzkum energetického vyna životní prostředí“.

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 232 402 890 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 41 012 275 Kč
Obor: Rybářství
Web: http://www.cenakva.cz/
Činnost: Centrum CENAKVA je špičkové je špičkové regionální vědecko-výzkumné centrum
s mezinárodním dosahem. Centrum se specializuje na akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a
posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělávání.
Šest výzkumných programů centra se orientuje na : „ kvalitu rybího masa“, „ technologii produkce
kaviáru“ , „ inovaci intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb“,
INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (IET)
„vývoj a inovaci systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
bioindikátory s inovativními postupy v rámci managementu
vodárenských nádrží“, „ inovaci sledování
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 229 979 569 Kč
výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení
vlivu na exponované organismy s možností
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 40 584 630 Kč
eliminace v čistírenských procesech“ a „ budování a využití
systematické základny znalostí pro vývoj
Obor: Energetika
Web: http://www.ietech.eu/cs/index
experimentálních technik“.

JIHOČESKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM AKVAKULTURY
A BIODIVERZITY HYDROCENÓZ (CENAKVA)

Činnost: Institut environmentálních technologií (IET) je výzkumné centrum vybavené špičkovou
experimentální technikou, která umožnuje výzkum v programech: „Výzkum energetického využití
odpadů“, „Výzkum technologií odstraňování produktů z energetického využití odpadů“ a „Výzkum
dopadů environmentálních technologií na životní prostředí“,

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 232 402 890 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 41 012 275 Kč
Obor: Rybářství
Web: http://www.cenakva.cz/

JIHOČESKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM AKVAKULTURY A BIODIVERZITY HYDROCENÓZ
(CENAKVA)

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 232 402 890 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 41 012 275 Kč
Obor: Rybářství
Web: http://www.cenakva.cz/
Činnost: Centrum CENAKVA je špičkové je špičkové regionální vědecko‐výzkumné centrum
s mezinárodním dosahem. Centrum se specializuje na akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a
posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělávání.

Činnost: Centrum CENAKVA je špičkové regionální vědecko-výzkumné centrum s mezinárodním
dosahem. Centrum se specializuje na akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz a posílení základního,
aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělávání. Šest výzkumných programů centra se orientuje na: „kvalitu rybího
masa“, „ technologii produkce kaviáru“, „inovaci
intenzivních metod produkce hospodářsky
a sportovně významných druhů ryb“,
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Šest výzkumných programů centra se orientuje na : „ kvalitu rybího masa“, „ technologii produkce
kaviáru“ , „ inovaci intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb“,
„vývoj a inovaci systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako
bioindikátory s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží“, „ inovaci sledování
výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy s možností
eliminace v čistírenských procesech“ a „ budování a využití systematické základny znalostí pro vývoj
experimentálních technik“.

„vývoj a inovaci systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako
bioindikátory s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží“, „ inovaci sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy
s možností eliminace v čistírenských procesech“
a „ budování a využití systematické základny znalostí pro vývoj experimentálních technik“.

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)

Špičková laboratorní zařízení- CENAKVA
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MEMBRÁNOVÉ INOVAČNÍ CENTRUM (MIC)
MEMBRÁNOVÉ INOVAČNÍ CENTRUM (MIC)

Příjemce: MemBrain s.r.o.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 315 225 900 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 55 628 100 Kč
Obor: Chemie
Web: http://www.membrain.cz/
Příjemce: MemBrain s.r.o.

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 315 225 900 Kč

Příspěvek státního rozpočtu ČR: 55 628 100 Kč
Obor: Chemie

Web: http://www.membrain.cz/

Činnost: Membránové inovační centrum jako jeden z mála projektů nevznikl z akademické či univerzitní sféry, ale byl realizován soukromou výzkumnou organizací MemBrain s.r.o. Cílem Centra
je vyvinout a ověřit nové nebo modifikované
membrány, membránové moduly, zařízení a technologie pro použití zejména v energetice, potravinářství, farmacii, automobilovém průmyslu
a ochraně životního prostředí. Centrum se rovněž
zaměřuje na vývoj a aplikace laboratorních a pi-

Činnost: Membránové inovační centrum jako jeden z mála projektů nevznikl z akademické či
univerzitní sféry, ale byl realizován soukromou výzkumnou organizací MemBrain s.r.o. Cílem Centra
je vyvinout a ověřit nové nebo modifikované membrány, membránové moduly, zařízení a
technologie pro použití zejména v energetice, potravinářství, farmacii, automobilovém průmyslu a
ochraně životního prostředí. Centrum se rovněž zaměřuje na vývoj a aplikace laboratorních a
pilotních membránových zařízení s cílem experimentálního ověření nových metodik, SW, výrobků a
membránových technologií a na vývoj a inovace metodik charakterizace membrán, membránových
modulů a membránových procesů za účelem systematizace a definice inženýrských standardů a
implementace do průmyslové sféry prostřednictvím technologických platforem a průmyslových
partnerů.

lotních membránových zařízení s cílem experimentálního ověření nových metodik, SW, výrobků
a membránových technologií a na vývoj a inovace metodik charakterizace membrán, membránových modulů a membránových procesů
za účelem systematizace a definice inženýrských
standardů a implementace do průmyslové sféry
prostřednictvím technologických platforem
a průmyslových partnerů.
NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (NUDZ)

Příjemce: Psychiatrické centrum Praha

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 825 350 000 Kč

Příspěvek státního rozpočtu ČR: 145 650 000 Kč
Obor: Zdravotnictví

Web: http://www.nudz.cz/

Činnost: Budovaný Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) bude rozdělen na klinické centrum,
výzkumný úsek, výukové a kongresové centrum a centrum pro zobrazení mozku. Cílem je vyprofilovat
platformu k vyvíjení, testování a zavádění nejnovějších terapeutických metod do praxe, k vytváření
léčebných standardů a k účasti na vzdělávání odborníků v oboru.
Výzkumná část zahrnuje laboratoře neurochemie, molekulární biologie a genetiky.Experti z NÚDZ zde
povedou sedm programů zaměřených na výzkum Alzheimerovy demence, schizofrenie, poruch
spánku a biorytmů, zdravotních dopadů závislostí na drogách nebo výzkum složitých mozkových

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (NUDZ)
Příjemce: Psychiatrické centrum Praha
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 825 350 000 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 145 650 000 Kč
Obor: Zdravotnictví
Web: http://www.nudz.cz/
Činnost: Budovaný Národní ústav duševního
zdraví (NÚDZ) bude rozdělen na klinické centrum, výzkumný úsek, výukové a kongresové centrum a centrum pro zobrazení mozku. Cílem je
vyprofilovat platformu k vyvíjení, testování a zavádění nejnovějších terapeutických metod
do praxe, k vytváření léčebných standardů
a k účasti na vzdělávání odborníků v oboru.
Výzkumná část zahrnuje laboratoře neurochemie, molekulární biologie a genetiky. Experti
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z NÚDZ zde povedou sedm programů zaměřených na výzkum Alzheimerovy demence, schizofrenie, poruch spánku a biorytmů, zdravotních
dopadů závislostí na drogách nebo výzkum složitých mozkových procesů. Jeden z programů se
má zabývat také komplexním sběrem dat, která
by pomohla lépe organizovat zdravotní péči a vytvářet strategické plány v oblasti duševních poruch a nemocí mozku.

NETME CENTRE - NOVÉ TECHNOLOGIE PRO STROJÍRENSTVÍ
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 652 376 944 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 115 125 343 Kč
Obor: Strojírenství
Web: http://www.netme.cz/
Činnost: NETME Centre – celým názvem New
Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství) – je
koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství.
Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci
s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní eko-

nomiky regionu a umožnit soukromým subjektům pružný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál. Výzkumné aktivity Centra
jsou realizovány v Divizi energetiky, procesů
a ekologie, Divizi letecké a automobilní techniky,
Divizi mechatroniky, Divizi virtuálního navrhování a zkušebnictví a Divizi progresivních kovových
materiálů.

Vývoj experimentálního letounu VUT051 RAY s elektrickým pohonem

Laboratoř energeticky náročných procesů centra NETME

Tepelný manekýn užívaný pro měření tepelného komfortu
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OVOCNÁŘSKÝ VÝZKUMNÝ INSTITUT
Příjemce: : Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 482 131 065 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 85 081 953 Kč
Obor: Biotechnologie
Web: http://www.vsuo.cz/
Činnost: Výzkumné aktivity Institutu se zaměřují
na studium nových biotechnologických metod
uchování genofondů, monitoring pěstitelských
zásahů z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupů v pěstitelských technologiích), výzkum nových metod integrované ochrany,
vývoj moderních postupů v ozdravování, výzkum

nových trendů v organickém pěstování ovoce, zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd
a genotypů na základě analýzy a studia genových
markerů, stanovení optimálních agrotechnických
zásahů a výzkum efektivních směrů ve skladování
ovoce.

POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO CENTRUM VOZIDEL UDRŽITELNÉ MOBILITY
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 166 317 120 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 29 350 080 Kč
Obor: Automobilový průmysl
Web: http://www.cvum.cz/
Činnost: Činnost Centra se koncentruje na prostředky a technologie výzkumu nových řešení
a optimalizaci současných koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak
hnacích agregátů automobilů včetně elektric-
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kých a hybridních a jejich integrované řízení
s ohledem na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí, užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurenceschopnost
firem, spojených s tuzemským průmyslem.

REGIONÁLNÍ CENTRUM APLIKOVANÉ MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGIE (RECAMO)
Příjemce: Masarykův onkologický ústav
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 254 567 054 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 44 923 598 Kč
Obor: Biomedicína
Web: http://www.recamo.cz/cz/
Činnost: Moderní výzkumné centrum RECAMO
je vybaveno nejmodernějšími technologiemi
a působí zde tým uznávaných odborníků a lékařských specialistů v oblasti onkologického výzkumu. Aktivity týmu expertů různých specializací jsou směřované především k nalezení nových biomarkerů (indikátorů biologického sta-

vu) pro metastázování lidských nádorů a jejich
rezistenci k léčbě při využití experimentálních
modelů. Důležitou roli zde sehrává propojení
vědců zabývajících se základním výzkumem
v oblasti nádorové biologie a lékařů, což umožní
přímou a především rychlou aplikaci nových poznatků do klinické praxe.

REGIONÁLNÍ CENTRUM APLIKOVANÉ
PLIKOVANÉ MOLEKULÁRNÍ
MOLEKULÁRN Í ONKOLOGIE (RECAMO)

Příjemce: Masarykův onkologický ústav
Příspěvek
íspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 254 567 054 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 44 923 598 Kč

Obor: Biomedicína
Web: http://www.recamo.cz/cz/

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ (RCPTM)
Činnost: Moderní výzkumné centrum RECAMO je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a působí
zde tým uznávaných odborníků a lékařských specialistů v oblasti onkologického výzkumu. Aktivity
týmu expertů různých specializací jsou směřované především k nalezení nových biomarkerů
(indikátorů biologického stavu) pro metastázování lidských nádorů a jejich rezistenci k léčbě při
využití experimentálních modelů. Důležitou roli zde sehrává propojení vědců zabývajících se
s
základním výzkumem v oblasti nádorové biologie a lékařů, což umožní přímou a především rychlou
aplikaci nových poznatků do klinické praxe.

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 463 092 818 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 81 722 262 Kč
Obor: Mikrotechnologie a nanotechnologie
Web: http://www.rcptm.com/cs/

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH
OKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ
TECHNOLOG A MATERIÁLŮ (RCPTM)

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Příspěvek
vek Evropského fondu regionálního rozvoje: 463 092 818 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 81 722 262 Kč
Obor: Mikrotechnologie a nanotechnologie
Web: http://www.rcptm.com/cs/

Činnost: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) se orientuje na transfer a
vývoj high-tech
tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a na účast Centra v
prestižních mezinárodních
ních sítích a konsorciích. Výzkumné aktivity Centra jsou zaměřeny na špičkový
výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých
nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody,
koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické
analytické chemii. Jedním z
hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje
pro komerční využití.

Činnost: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) se orientuje na
transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe
a na účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. Výzkumné aktivity Centra jsou
zaměřeny na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické apli-

kace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů
pro antimikrobiální technologie a technologie
čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové
přístrojové techniky v optice a analytické chemii.
Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické
a další přístroje pro komerční využití.
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REGIONÁLNÍ CENTRUM SPECIÁLNÍ OPTIKY
A OPTOELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ (TOPTEC)
REGIONÁLNÍ CENTRUM SPECIÁLNÍ OPTIKY A OPTOELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

(TOPTEC)
Příjemce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 149 495 971 Kč
Příjemce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 381 642 Kč
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 149 495 971 Kč
Obor: Optika
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 381 642 Kč
Web: http://www.toptec.eu/
Obor: Optika
Web: http://www.toptec.eu/

Činnost: Regionální centrum speciální optiky
liaasférické
simulačních,
výpočetních
optimalizačních
vývoj v oblasti
a free form optiky,
přesného měření a anásledný
transfer do průmyslové
praxe. Pozornost je věnována výzkumu a vývoji přesné a speciální optiky, optoelektronických
a optoelektronických systémů se zaměřuje na výmetod.
Výzkumný
tým
v
Centru
TOPTEC
je schosystémů a optických měřících metod na špičkové mezinárodní úrovni a rozšíření stávajícího portfolia
simulačních, výpočetních a optimalizačních metod. Výzkumný tým v Centru TOPTEC je schopen v
zkum a vývoj v oblasti asférické a free form optiky,
pen
v
současnosti
poskytovat
expertizy,
návrhy,
současnosti poskytovat expertizy, návrhy, výpočty a simulace, a to jak z oboru optiky, tak i jemné
mechaniky. Disponuje odpovídajícím softwarovým vybavením spolu s velmi výkonnou výpočetní
přesného měření a následný transfer do průmysvýpočty
a
simulace,
a
to
jak
z
oboru
optiky,
tak
technikou.
lové praxe. Pozornost je věnována výzkumu a výi jemné mechaniky. Disponuje odpovídajícím
voji přesné a speciální optiky, optoelektronických
softwarovým vybavením spolu s velmi výkonnou
REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY (RICE)
systémů a optických měřících metod na špičkové
výpočetní technikou.
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
mezinárodní úrovni a rozšíření stávajícího portfoČinnost: Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů se zaměřuje na výzkum a

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje:
531 250 000 Kč
SPECIÁLNÍ OPTIKY A OPTOELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 93REGIONÁLNÍ
750 000CENTRUM
Kč
(TOPTEC)

Obor: Elektrotechnika

Příjemce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 149 495 971 Kč

Web: http://rice.zcu.cz/
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 26 381 642 Kč
Obor: Optika

•

Činnost: RICE pokrývá kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu,
Web: http://www.toptec.eu/
přes výzkum aplikovaný, až po vývoj a testování funkčních vzorků a prototypů. Výzkumné
Činnost: Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů se zaměřuje na výzkum a
vývoj v oblasti
asférické a pohonů
free form optiky,
přesného měření a následný
transfer do průmyslové
aktivity jsou zaměřeny na: nové
koncepce
a sofistikovaných
technologií
pro dopravní
praxe. Pozornost je věnována výzkumu a vývoji přesné a speciální optiky, optoelektronických
systémy nové generace; systémů
materiálový
výzkum
s hlavním
zaměřením
organickou
a optických měřících
metod na špičkové
mezinárodní úrovni
a rozšíření stávajícíhona
portfolia
simulačních, výpočetních a optimalizačních metod. Výzkumný tým v Centru TOPTEC je schopen v
elektroniku, inteligentní senzory
a multisenzorové systémy; řídicí systémy pro dopravní
současnosti poskytovat expertizy, návrhy, výpočty a simulace, a to jak z oboru optiky, tak i jemné
mechaniky. Disponuje odpovídajícím softwarovým vybavením spolu s velmi výkonnou výpočetní
techniku a energetiku a komplexní
systémy
pro
automatizované
testování
funkčnosti
a
technikou.
spolehlivosti zařízení; nová zařízení a technologie pro zvyšování účinnosti výroby elektrické
energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií a vývoj pokročilých technologií pro
REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY (RICE)
jadernou energetiku; diagnostiku a identifikaci systémů; matematické modelování a výpočty
složitých fyzikálních dějů. Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY (RICE)
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 531 250 000 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 93 750 000 Kč
Obor: Elektrotechnika
Web: http://rice.zcu.cz/

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje:
531 250 000 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 93 750 000 Kč
Obor: Elektrotechnika

Web: http://rice.zcu.cz/
•

Činnost: RICE pokrývá kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu, přes
výzkum aplikovaný, až po vývoj a testování
funkčních vzorků a prototypů. Výzkumné aktivity
jsou zaměřeny na: nové koncepce pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy
nové generace; materiálový výzkum s hlavním
zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy; řídicí
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Činnost: RICE pokrývá kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu,
přes výzkum aplikovaný, až po vývoj a testování funkčních vzorků a prototypů. Výzkumné
aktivity jsou zaměřeny na: nové koncepce pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní
systémy nové generace; materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou
elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy; řídicí systémy pro dopravní
techniku a energetiku a komplexní systémy pro automatizované testování funkčnosti a
spolehlivosti zařízení; nová zařízení a technologie pro zvyšování účinnosti výroby elektrické
energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií a vývoj pokročilých technologií pro
jadernou energetiku; diagnostiku a identifikaci systémů; matematické modelování a výpočty
složitých fyzikálních dějů.

systémy pro dopravní techniku a energetiku
a komplexní systémy pro automatizované testování funkčnosti a spolehlivosti zařízení; nová zařízení a technologie pro zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií a vývoj pokročilých technologií pro jadernou energetiku; diagnostiku
a identifikaci systémů; matematické modelování
a výpočty složitých fyzikálních dějů.

REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM (RMTVC)
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 578 090 950 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 102 016 050 Kč
Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://www.rmtvc.cz/

REGIONÁLNÍ MATERIÁLO VĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZ KUMNÉ CENTRUM (RMTVC)

Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 578 090 950 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 102 016 050 Kč

Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://www.rmtvc.cz/

Činnost: Činnost RMTVC je zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové
metalurgie (magnetické materiály, frikční materiály, kompozitní materiály apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů,
jejich slitin a ocelí připravených extrémní plastickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi
probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné

Činnost: Činnost RMTVC je zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin,
biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu
materiálů progresivními technologiemi
technologiemi práškové metalurgie (magnetické materiály, frikční materiály,
kompozitní materiály apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich
slitin a ocelí připravených extrémní plastickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících
v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů
tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření
komponent pro zařízení jaderné energetiky. Komplexnost
Komplexnost řešení materiálově technologické
problematiky je dále prohloubena studiem degradačních procesů sledovaných materiálů působením
koroze, vysokých teplot, napěťových stavů a zkřehnutí vlivem působení vodíku a jejich vlivu na
mechanismus degradace a bezpečnost při provozním nasazení

vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů tváření materiálů včetně kování
a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj
technologie tváření komponent pro zařízení jaderné energetiky. Komplexnost řešení materiálově technologické problematiky je dále prohloubena studiem degradačních procesů sledovaných materiálů působením koroze, vysokých teplot, napěťových stavů a zkřehnutí vlivem působení vodíku a jejich vlivu na mechanismus degradace a bezpečnost při provozním nasazení.
REGIONÁLNÍ TECHNOLOG ICKÝ INSTITUT – RTI

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 387 178 002 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 68 325 530 Kč
Obor: Strojírenství

Web: http://fst.zcu.cz/research/RTI-FST/

Činnost: Centrum RTI se zaměřuje na navrhování a testování moderních konstrukcí strojů a zařízení a
dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií.
technologií. Výzkumné aktivity jsou
zaměřeny na: výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů;
výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací; výzkum a vývoj tvářecích technologií;
výzkum a vývoj technologií obrábění.

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT – RTI
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 387 178 002 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 68 325 530 Kč
Obor: Strojírenství
Web: http://fst.zcu.cz/research/RTI-FST/
Činnost: Centrum RTI se zaměřuje na navrhování
a testování moderních konstrukcí strojů a zařízení
a dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií. Výzkumné aktivity
jsou zaměřeny na: výzkum a vývoj moderních

konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů; výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich
modernizací; výzkum a vývoj tvářecích technologií; výzkum a vývoj technologií obrábění.
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REGIONÁLNÍ VAV CENTRUM PRO NÍZKONÁKLADOVÉ PLAZMOVÉ
A NANOTECHNOLOGICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (CEPLANT)
Příjemce: Masarykova univerzita
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 181 957 933 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 32 110 223 Kč
Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://www.ceplant.cz/
Činnost: Centrum CEPLANT se zaměřuje na aplikovaný výzkum plazmových zdrojů a plazmové
modifikace povrchu pro průmyslové velkoodběratele. Výzkumné Centrum bude poskytovat českým partnerům z malých a středních podniků
praktickou a „high-tech“ reakci na technologické
problémy vyplývající ze stávající implementace
přísné environmentální legislativy EU. Dlouhodobou vizí je vytvořit uznávané pracoviště, které se

stane významnou středoevropskou vědeckovýzkumnou institucí v oblasti in-line modifikace povrchu plazmatem. Výzkumný tým Centra se primárně zaměřuje na aplikovaný výzkum atmosférického studeného plazmatu, aplikace v oblasti
technologií zpracování materiálu, nanášení tvrdých a ochranných tenkých vrstev nebo na diagnostiku plazmatu a počítačových simulací.

UDRŽITELNÁ ENERGETIKA (SUSEN)
Příjemce: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 2 083 091 600 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 367 604 400Kč
Obor: Energetika
Web: http://susen2020.cz/
Činnost: Centrum SUSEN představuje posílení
výzkumné infrastruktury v energetice České republiky a významný impuls k rozvoji týmů a znalostí v oblasti energetických technologií. SUSEN
představu novou výzvu pro jaderný výzkum
ve střední Evropě, posílení materiálně-technické
základny výzkumu pro jadernou energetiku
v České republice i podpůrný vědecko-výzkumný program pro novou generaci jaderných reaktorů. Čtyři základní pilíře představují čtyři výzkumné programy (dále členěné na jednotlivé
82

výzkumné aktivity) a to: technologické experimentální okruhy; strukturální a systémová diagnostika; jaderný palivový cyklus; materiálový
výzkum. Výzkumné aktivity jsou navrženy komplexně, tj. od výzkumu paliva, výzkumu materiálů a komponent včetně diagnostiky při výrobě
a výstavbě, diagnostiky provozu energetických
zařízení (predikce spolehlivého provozu a prodlužování životnosti), až po likvidaci a bezpečné
uložení vyhořelého paliva.

UNIPETROL VÝZKUMNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM (UniCRE)
Příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 503 571 555 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 88 865 568 Kč
Obor: Chemie
Web: http://www.unicre.cz/
Činnost: Základním cílem nově vybudovaného
Centra UniCRE je zintenzivnit a zefektivnit výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií a přispět k lepšímu
přenosu výsledků výzkumu do praxe. Hlavní výzkumné aktivity se opírají o tři samostatné, avšak
koherentní výzkumné programy, a to: výzkum

technologií pro efektivní a ekologicky šetrné využití energetických surovin ve výrobě motorových
paliv, výzkum petrochemických technologií a postupů pro přípravu surovin pro výrobu polymerních materiálů a výzkum technologií pro trvale
udržitelné využití obnovitelných energetických
surovin a snižování emisí škodlivých látek.
výstavbě, diagnostiky provozu energetických zařízení (predikce spolehlivého provozu a prodlužování
prodlu
životnosti), až po likvidaci a bezpečné uložení vyhořelého paliva

UNIPETROL VÝZKUMNĚ VZDĚLÁVACÍ
ZDĚLÁVACÍ CENTRUM (UniCRE)

Příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Příspěvek
íspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 503 571 555 Kč
Příspěvek státního
o rozpočtu ČR: 88 865 568 K
Obor: Chemie
Web: http://www.unicre.cz/
Činnost: Základním cílem nově vybudovaného Centra UniCRE je zintenzivnit a zefektivnit výzkum a
vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií a přispět k lepšímu přenosu
výsledků výzkumu do praxe. Hlavní
avní výzkumné aktivity se opírají o tři samostatné, avšak
avš koherentní
výzkumné programy, a to: výzkum
ýzkum technologií pro efektivní a ekologicky šetrné využití energetických
surovin
petrochemických
ovin ve výrobě motorových paliv, výzkum
v
ckých technologií a postupů pro přípravu
surovin pro
ro výrobu polymerních materiálů a výzkum
výzkum technologií pro trvale udržitelné využití
obnovitelných energetických surovin a snižování emisí škodlivých látek.

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV (UCEEB)
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 571 217 685 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 100 803 121 Kč
Obor: Energetika
Web: http://uceeb.cz/wp/?lang=cs

UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH
EFEKTIVN
BUDOV (UCEEB)

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Příspěvek
íspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 571 217 685 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 100 803 121 Kč
Obor: Energetika

Web: http://uceeb.cz/wp/?lang=cs
Činnost: UCEEB představuje moderně koncipované centrum zaměřené na zavádění inovací ve
výstavbě a rekonstrukcích budov a na energetickou efektivitu budov. Hlavním cílem centra je
produkovat znalosti v oblasti energetické efektivity budov a zavádění těchto poznatků do praxe
formou úzké spolupráce
práce s průmyslem a veřejnou
ve
správou. Centrum je tematicky rozděleno do šesti
výzkumných okruhů, zahrnujících snížení energetické náročnosti budov, efektivní využití

Činnost: UCEEB představuje moderně koncipované centrum zaměřené na zavádění inovací
ve výstavbě a rekonstrukcích budov a na energetickou efektivitu budov. Hlavním cílem centra
je produkovat znalosti v oblasti energetické
efektivity budov a zavádění těchto poznatků
do praxe formou úzké spolupráce s průmyslem

a veřejnou správou. Centrum je tematicky rozděleno do šesti výzkumných okruhů, zahrnujících
snížení energetické náročnosti budov, efektivní
využití obnovitelných zdrojů, systémy inteligentního řízení, kvalitu vnitřního prostředí a environmentální souvislosti.
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ZÁPADOČESKÉ MATERIÁLOVĚ METALURGICKÉ CENTRUM (ZMMC)
obnovitelných zdrojů, systémy inteligentního řízení, kvalitu vnitřního prostředí a environmentální
souvislosti.

Příjemce: COMTES FHT a.s.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 297 061 549 Kč
Příspěvek státního rozpočtu ČR: 52 422 626 Kč
Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://www.comtesfht.cz/zmmc/

ZÁPADOČESKÉ MATERIÁLOVĚ METALURGICKÉ CENTRUM (ZMMC)

Příjemce: COMTES FHT a.s.
Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje: 297 061 549 Kč

Příspěvek státního rozpočtu ČR: 52 422 626 Kč
Obor: Materiálové inženýrství
Web: http://www.comtesfht.cz/zmmc/
Činnost: Centrum se specializuje se na perspektivní kovové materiály a technologie jejich výroby pro
strojírenství, stavebnictví, energetiku a další obory.

Činnost: : Centrum se specializuje se na perspektivní kovové materiály a technologie jejich výro-

84

by pro strojírenství, stavebnictví, energetiku
a další obory.

Slovo závěrem
Po přečtení našeho textu se Vám může zdát, že management projektu je plný neustálých hrozeb, rizik
a úskalí, která všechna směřují ke vzniku neuznatelných výdajů. A budete mít úplnou pravdu. Pokud
ovšem tato rizika budete znát včas, můžete se na realizaci projektu připravit lépe a těmto rizikům se
vyhnout. To bylo také cílem tohoto textu - upozornit na rizika a pomoci Vám tak připravit kvalitnější
projektový návrh, který Vám bude oporou v průběhu realizace projektu. Přejeme vám hodně úspěchů
na cestě za získáním financí pro váš výzkum a pokud budete potřebovat podporu, nezapomeňte, že
MŠMT pro vás v rámci programu EUPROII financuje síť konzultačních a poradenských kontaktních organizací, jejichž servis je bezplatný. Kontakt na členy sítě naleznete na stránkách www.ninet.cz nebo
zadáním hesla regionální kontaktní organizace do jakéhokoliv vyhledavače.
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