
Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

z rozpočtové kapitoly 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

13. 6. 2016



Výdaje MŠMT na VaVaI v roce 2016

Výdaje celkem....................................12 347 257 965 Kč

v tom institucionální podpora .............7 407 558 350 Kč
- rozvoj výzkumných organizací ...............5 770 877 000 Kč

- mezinárodní spolupráce ve VaVaI.............923 131 350 Kč

- kofinancování operačních programů........700 000 000 Kč

v tom účelová podpora.........................4 939 699 615 Kč
- programy účelové podpory………….........2 522 646 615 Kč

- specifický vysokoškolský výzkum...........1 165 308 000 Kč

- projekty velkých infrastruktur................1 251 745 000 Kč



Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací (5 770 877 000 Kč)

V působnosti MŠMT je poskytována podpora 42 výzkumným 
organizacím 

z toho 26 veřejných vysokých škol (96,2 % podpory)

16 ostatních výzkumných organizací (3,8 % podpory)



Kofinancování operačního programu 
(700 000 000 Kč)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Věcné prioritní osy OP VVV :

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR)

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 
výzkum a vývoj (EFRR/ESF)

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) 

Harmonogram výzev naleznete na adrese:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv


Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
(923 131 350 Kč)

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ve VaV je 
poskytována na

1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních 
programech ve výzkumu a vývoji  (2 %)

2. poplatky za členství v mezinárodních organizacích 
výzkumu a vývoje (75 %)

3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu 
projektů mezinárodní spolupráce ve VaVaI, pokud je tento 
podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou 
projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z 
rozpočtu EU, nebo z prostředků mezinárodních organizací

(23 %)



Specifický vysokoškolský výzkum 
(1 165 308 000 Kč)

Podpora výzkumu prováděného studenty mgr. a 
dr. studijních programů spojeného s jejich 
vzděláváním 

Pravidla pro poskytování účelové podpory na 
specifický vysokoškolský výzkum 

Podporovány jsou 24 veřejné, 1 státní a 4 soukromé 
vysoké školy



Programy účelové podpory (1)

Návrat

• Schválen usnesením vlády ČR ze dne 7. 12. 2010 č. 
886

• 2 veřejné soutěže: 2012 (12 projektů), 2013 (7 
projektů)

Informace – základ výzkumu

• Schválen usnesením vlády ČR ze dne 30. 5. 2012 č. 
389

• podporováno je 9 projektů



Programy účelové podpory (2)

Národní programy udržitelnosti I a II

• Schváleny usneseními vlády ČR ze dne 19. 6. 
2012 č. 444, resp. 445

• Provedeno celkem 5 + 1 soutěží

• Podporováno je 60 + 6 projektů výzkumných 
center vybudovaných v OP VaVpI



Programy účelové podpory (3)

ERC CZ

• Schválen usnesením vlády ČR ze dne 7. 12. 2010 č. 
885

• 2 veřejné soutěže: 2012 (5 projektů), 2013 (3 
projekty)

• Změna programu schválena usnesením vlády ČR ze 
dne 9. 3. 2016 č. 190

• Aktuálně probíhá 3. veřejná soutěž



Programy účelové podpory (4)

Podpora mezinárodní spolupráce ve VaVaI

Programy INGO II, KONTAKT II, COST CZ, EUREKA CZ, 
EUPRO II

Nový program: INTEREXCELENCE – vyhlášení veřejné 
soutěže v přípravě

Aktuálně v působnosti Odboru strategických programů a projektů



Podpora velkých infrastruktur pro VaVaI

• Usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2016 č. 1066 bylo 
schváleno financování 58 projektů

– Projekty, které v mezinárodní evaluaci obdržely hodnocení 
A1 a A2 jsou v r. 2016 financovány ve výši 90 %, v letech 
2017 až 2019 ve výši 80 % žádané podpory

– Projekty s hodnocením A3 a A4 jsou v letech 2016 až 2019 
financovány ve výši 60 % požadované podpory

– V roce 2017 bude provedeno interim hodnocení, o jehož 
výsledku bude informována vláda. Na základě výsledků 
tohoto hodnocení bude rozhodnuto o dalším financování v 
letech 2020 až 2022.



Děkuji za pozornost

Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor podpory vysokých škol a výzkumu
Telefon: 234 811 240
E-mail: jana.rihova@msmt.cz

miloslav.fryzek@msmt.cz

mailto:jana.rihova@msmt.cz
mailto:miloslav.fryzek@msmt.cz

