Koncepce podpory mezinárodní spolupráce AV ČR
Koncepce mezinárodní spolupráce (dále jen koncepce) byla zpracována na základě
Rámcového návrhu nové koncepce mezinárodní spolupráce, který Akademická rada
AV ČR projednala a schválila na svém 20. zasedání dne 15. července 2014.
Východiskem koncepce je nutnost změn v řadě aspektů mezinárodní spolupráce
AV ČR, která vyplynula ze vstupu České republiky do Evropské unie, ze změn
v systému výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR, z geopolitických změn ve světě
a ze vzniku nových výzkumných institucí a infrastruktur v řadě partnerských zemí.
Cílem koncepce je co nejlépe a co nejefektivněji využít alokované finanční prostředky
pro podporu zapojení:
-

-

pracovišť AV ČR a jejich týmů do bilaterálních a multilaterálních výzkumných
programů a projektů, které nejsou podporovány poskytovateli účelové podpory
v ČR,
mladých badatelů do mezinárodních výzkumných aktivit.

V rámci koncepce jsou vymezeny krátkodobé a dlouhodobé úkoly.
Dlouhodobé úkoly jsou:
-

-

posílení bilaterální spolupráce se zeměmi s vysokou intenzitou a úrovní aktivit ve
VaVaI,
vyšší zapojení pracovišť AV ČR do projektů mezinárodní spolupráce v rámci EU
i mimo EU,
posílení postavení AV ČR (jako celku, jednotlivých ústavů i týmů) jako
reprezentanta VaVaI v ČR na mezinárodní úrovni i jako příjemce podpory pro
mezinárodní spolupráci v rámci VaVaI od poskytovatelů v ČR,
spolupráce s výzkumnými organizacemi v zemích, které soustřeďují významné
bohatství v oblastech kulturních statků a přírodních zdrojů (biodiversity,
geodiversity, etnodiversity apod.).

Mezi krátkodobé úkoly patří:
-

rozšíření bilaterální spolupráce ve formě společných projektů,
podpora pobytů mladých badatelů na špičkových zahraničních pracovištích,
pravidelné hodnocení přínosů a vědeckých výstupů mezinárodní spolupráce,
výrazné utlumení málo efektivní bilaterální spolupráce,
omezení a postupné zrušení tzv. Tematické spolupráce,
zrušení nesystémových podpor mezinárodní spolupráce,

Bilaterální a multilaterální spolupráce pracovišť AV ČR, jejich týmů a jednotlivých
pracovníků bude podporována formou navýšení institucionálních dotací pracovišť
AV ČR na základě výsledků výběrových řízení vypisovaných ve dvou
hlavních oblastech:
1) Bilaterální/multilaterální projekty spolupráce
2) Další aktivity mezinárodní spolupráce
1) Bilaterální/multilaterální projekty
V této oblasti budou podporovány projekty s vysokou přidanou hodnotou z hlediska
mezinárodní spolupráce. Podporovány budou společné projekty nejméně dvou týmů
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(jednoho z pracoviště AV ČR a jednoho ze zahraniční partnerské organizace), které
nenahrazují grantové projekty, ale soustřeďují se na ty oblasti mezinárodní spolupráce,
které nelze z běžných grantů financovat, a které mají přidanou hodnotu oproti řešení
individuálních národních projektů. Podpořené projekty by měly sloužit jako základ pro
rozvoj dalších forem mezinárodní spolupráce (např. zapojení do aktivit podporovaných
EU).
Výběrová řízení budou zaměřena na tři typy projektů, jejichž návrhy budou podávány
a hodnoceny jak na straně AV ČR, tak i na straně zahraničního partnera:
a) Projekty na podporu mobility a s ní spojených výzkumných aktivit s partnerskými
organizacemi, které v rámci společných projektů podporují kromě mobility
i výzkumné aktivity (náhrada za projekty Programu interní podpory projektů
mezinárodní spolupráce AV ČR - PIPPMS);
b) Projekty mobilitní s podporou pouze výměnných pobytů pracovníků se
zahraničními partnerskými organizacemi, které nemají možnost financovat
výzkumné aktivity projektů (obdoba stávajících bilaterálních mobilitních projektů);
c) Projekty na podporu účasti pracovišť AV ČR v mezinárodních konsorciích
řešících multilaterální projekty, a to zejména v oblastech, kde zapojení českých
týmů není podporováno jinými poskytovateli z ČR (např. v rámci ERA - Projekty
pro partnery z 2-3 zemí EU a mimoevropské partnery).
2) Aktivity mezinárodní spolupráce
V této oblasti bude podpora rozdělována ve výběrových řízení vyhlašovaných
jednostranně AV ČR, a to ve dvou kategoriích:
a) Projekty mladých badatelů AV ČR spojené s delším výjezdem do zahraničí;
b) Pořádání mezinárodních kursů, workshopů a letních škol zaměřených na mladé
badatele z pracovišť AV ČR a ze zahraničí.
Jako samostatná kategorie podpory mezinárodní spolupráce se nově zavádí výběrové
řízení na Fellowship Josefa Dobrovského určený pro mladé zahraniční badatele
(zpravidla do 35 let), kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v ČR zdejší
historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie.
Pro splnění výše uvedených úkolů a zavedení nových programů je třeba:
1) uzavřít smlouvy o bilaterální spolupráci s novými partnery v zemích s vysokou
intenzitou a úrovní VaVaI aktivit, ve kterých dosud AV ČR spolupracující
partnerské organizace nemá,
2) pozměnit existující smlouvy (dodatky) o bilaterální spolupráci ve smyslu
posílení/zahájení spolupráce na společných projektech,
3) podporovat začlenění programů Strategie AV21 do bilaterálních a multilaterálních
spoluprací,
4) podporovat zapojení pracovišť AV ČR do dosud nevyužívaných programů
spolupráce členských zemí EU se zeměmi mimo EU,
5) pravidelně hodnotit dosažené výsledky spolupráce a zajistit jejich archivaci
v databázi projektů.
Stávající formy podpory mezinárodní spolupráce budou postupně utlumovány a nové
formy podpory postupně zaváděny tak, aby v roce 2015 mohly být vyhlášeny první
pilotní soutěže v nových programech, a od roku 2017 probíhala podpora mezinárodní
spolupráce AV ČR již plně podle aktualizované koncepce.
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