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V Ý Z V A k podávání 
návrhů bilaterálních mobilitních projektů 

 

  

Identifikační údaje 

Partnerská země: Slovensko 

Partnerská 
organizace: 

Slovenská akadémia vied (SAV) 

Program: Bilaterální mobilitní projekty 

Období: 2018-2020 

 

 

Právní rámec 
Výzva se vyhlašuje na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a SAV z r. 1998 
a v souladu s par. 2 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, 
v platném znění, a čl. 3 odst. 2 Stanov AV ČR. 

 

 

Základní vymezení 
Cíle 

 Prohloubit vědeckou spolupráci mezi partnerskými zeměmi. 

 Rozšířit možnosti zapojení začínajících výzkumných pracovníků a studentů. 

 Navázat kontakty pro budoucí rozsáhlejší záměry, např. pro přípravu žádostí 
u evropských nebo národních institucí financujících výzkum. 

 

Návrh projektu, navrhovatel a pracoviště navrhovatele 

Podporovány jsou návrhy projektů ze všech vědních oblastí. Doba řešení projektu činí 3 
roky, prodloužení nad tuto dobu není možné. 

 

Návrh projektu je oprávněn podat: 

 na české straně výzkumný pracovník z pracoviště AV ČR, v. v. i.;  

 na zahraniční straně výzkumný pracovník z pracoviště SAV. 

 

Navrhovatel je oprávněn podat: 

 návrh stejného, avšak neúspěšného návrhu projektu opakovaně, a to se stejným, nebo 
jiným zahraničním pracovištěm; 

 několik návrhů projektů se stejným, nebo různými zahraničními pracovišti v rámci jedné 
výzvy, nicméně doporučen k podpoře může být pouze 1 návrh projektu 
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Řešitelský tým 

Řešitelský tým se na české i zahraniční straně skládá z jednoho navrhovatele (který se 
v případě schválení projektu stává řešitelem) a jednoho či více spolupracovníků. 

Podmínkou pro udělení projektu je aktivní zapojení mladých vědeckých pracovníků. 

 

Členem řešitelského týmu může být: 

 na české straně zaměstnanec daného pracoviště AV ČR v základním 
pracovněprávním vztahu, tj. výzkumný pracovník v pracovním poměru, student v právním 
vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda 
o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti); řešitel musí mít na daném pracovišti 
pracovní poměr alespoň po dobu řešení projektu, a to v rozsahu zajišťujícím dostatečnou 
kapacitu pro řešení projektu; v případě rozvázání pracovního poměru v průběhu realizace 
projektu musí ředitel pracoviště AV ČR poskytovateli podpory (kontaktní osobě) 
neprodleně oznámit, který z členů řešitelského týmu se stane novým řešitelem; 

Rozlišují se na následující 4 kategorie: 

- zkušení výzkumní pracovníci (nad 5 let od získání Ph.D.);  

- začínající výzkumní pracovníci – postdoktorandi (do 5 let od získání Ph.D.); 

- studenti (doktorského, magisterského, případně bakalářského studia); 

- ostatní (např. vědecko-techničtí pracovníci). 
 

 na zahraniční straně zaměstnanec daného pracoviště SAV - bližší specifikace 
uvedena ve výzvě zveřejněné SAV. 

 

Rozsah výměn 
Počet a délka výměn a podíl jednotlivých členů řešitelských týmů na výměnách musí 
odpovídat záměru a cílům projektu a plánovaným aktivitám. 

Člověkodny nevyčerpané v průběhu jednoho kalendářního roku nelze převádět do dalších 
let realizace projektu. 

 

Maximální výměnná kvóta činí 21 člověkodnů/rok pro každou ze stran. 

Maximální délka jednoho pobytu není stanovena. 

 
 
Finanční podmínky 

Podpora se poskytuje ve formě finančního příspěvku na úhradu nákladů na mobilitu 
(výměny členů českého a zahraničního řešitelského týmu), které vznikly v přímé věcné 
a časové souvislosti s realizací projektu. 

 

Poskytovatelem finančních příspěvků je: 

 na české straně AV ČR; 

 na zahraniční straně SAV. 

Finanční příspěvky nebudou poskytnuty, pokud dojde ke krácení rozpočtu, nebo k regulaci 
jeho čerpání v důsledku rozpočtového provizoria. 

 

Za hospodaření s finančními prostředky a jejich správu odpovídá pracoviště řešitele. 

Detailní podmínky a pravidla poskytování finančních příspěvků jsou stanoveny v interních 
metodikách partnerských organizací. 
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Finanční příspěvek lze poskytnout pouze v roce uskutečnění výměn, nikoliv v letech 
následujících, tj. neuplatněné požadavky na finanční příspěvky nelze nárokovat v dalších 
letech realizace projektu. 

 

Čerpání finančních příspěvků je možné pouze po dobu řešení projektu, nikoliv po jeho 
ukončení. Doba řešení projektu/čerpání finančních příspěvků se zahajuje 1. 1. 2018 a končí 
nejpozději 31. 12. 2020.  

 

Příspěvky členům zahraničního řešitelského týmu 

a) na pobytové náklady v ČR - AV ČR (KAV ČR) hradí: 

 diety (stravné a kapesné) v souladu s platnou legislativou (část VII. zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) a v souladu s platnými vnitřními 
předpisy – v r. 2017 ve výši max. 574,- CZK/osobu a den; 

 příspěvek na ubytování ve výši max. 1.600,- CZK/osobu a noc; 

 náklady na vnitrostátní jízdné v ČR veřejnou dálkovou dopravou (autobus, vlak) 
v prokázané výši; nevztahuje se na každodenní přesuny mezi ubytovacím zařízením 
a pracovištěm. 

b) na mezinárodní jízdné - zahraniční partnerská organizace hradí náklady na jízdné 
z partnerské země do ČR a zpět. 

 

Příspěvky členům českého řešitelského týmu 

a) na pobytové náklady v partnerské zemi - zahraniční partnerská organizace hradí 
diety v maximální výši 30.90 EUR/den. 

b) na mezinárodní jízdné - AV ČR (pracoviště AV ČR) hradí náklady na jízdné z ČR do 
partnerské země a zpět. 

 

Výše uvedené příspěvky platí ke dni vyhlášení výzvy a slouží pro účely kalkulace rozpočtu 
projektu. V případě zásadních změn v cenových hladinách nebo při změně legislativy 
v oblasti cestovních náhrad si partnerské organizace vyhrazují právo provést odpovídající 
změny výše uvedených příspěvků a/nebo způsobu jejich výpočtu. 

 

 

Výběrové řízení 
 

Harmonogram 

31. 03. 2017 Vyhlášení výzvy 
31. 05. 2017 Uzávěrka pro podání návrhů projektů 
Říjen 2017 Ukončení posuzování na národní úrovni 
Listopad 2017 Ukončení výběru na mezinárodní úrovni 
Prosinec 2017 Schválení konečných výsledků partnerskými organizacemi 
Prosinec 2017 Oznámení výsledků 
Leden 2018 Zahájení řešení projektů 
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Způsob podání návrhu projektu 

Návrh projektu musí být podán u AV ČR i u zahraniční partnerské organizace ve výše 
uvedeném termínu, na české straně je rozhodující datum odeslání. 

 

Návrh projektu na české straně (formulář Word) je k dispozici ke stažení na internetové 
stránce AV ČR v rubrice Zahraniční spolupráce: http://int.avcr.cz/.  

 

Český navrhovatel podá návrh projektu u AV ČR, a to: 

 poštou v 1 vyhotovení (jednostranně vytištěný na stranu A4; podepsaný, orazítkovaný 
a nesvázaný), na obálce s uvedením „SK/SAV - výběrové řízení 2018-2020“ na adresu 
kontaktní osoby (viz níže); 

a současně 

 elektronicky (1 soubor - vyplněný formulář ve Wordu – pro administrativní účely) na e-
mailovou adresu kontaktní osoby (viz níže). 

 

Návrhy projektů podané jiným než výše uvedeným způsobem mohou být vyřazeny 
z formálních důvodů. 

 

Zahraniční navrhovatel podá návrh projektu u zahraniční partnerské organizace. 
Podmínky pro podání a formulář/e jsou k dispozici na internetových stránkách SAV: 
https://www.sav.sk/.  

 

Podáním návrhu projektu navrhovatel: 

 souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění; 

 prohlašuje, že uvedl/a přesné, pravdivé a úplné údaje a že si je vědom/a toho, že 
v opačném případě bude čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům; 

 prohlašuje, že v případě schválení bude při realizaci projektu dodržovat: 
o Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky; 
o Evropskou Chartu a Kodex pro výzkumné pracovníky; 
o Doporučení mezinárodní komise "Sebekontrola ve vědě" (Recommendations of the 

International Commission on Professional Self Regulation in Science). 
 
Způsob hodnocení a výběru projektů 

Hodnocení a výběr projektů probíhá ve dvoustupňovém výběrovém řízení: 

 Na národní úrovni jsou návrhy projektů hodnoceny oběma partnerskými organizacemi 
na základě jejich interních pravidel. 

 Na mezinárodní úrovni je rozhodnuto o konečném výběru projektů s ohledem na 
výsledky národních hodnocení; celkový počet  projektů schválených k podpoře je závislý 
na finančních možnostech partnerských organizací. 

 

Kritéria hodnocení návrhů projektů na české straně 

 Kvalita projektu: 

o Záměr projektu a jeho cíle (aktuálnost, míra inovace a perspektivnost z hlediska 
současného poznání v daném oboru); 

o Úroveň zpracování návrhu projektu z hlediska metodiky, časového plánu aktivit a 
výstupů;  

o Potenciální přínos výsledků projektu, jejich šíření a využití  

http://int.avcr.cz/
https://www.sav.sk/
http://www.avcr.cz/cs/o-nas/pravni-predpisy/eticky-kodex-vyzkumnych-pracovniku-v-av-cr/
http://www.msmt.cz/file/35970
https://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/publikationen/Volltexte_diverse/DFG-Safeguarding_Good_Scientific_Practice_DFG.pdf
https://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/publikationen/Volltexte_diverse/DFG-Safeguarding_Good_Scientific_Practice_DFG.pdf
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 Kvalita řešitelských týmů: 

o Kvalifikace a kompetence, složení a odbornost členů řešitelských týmů (včetně 
publikační činnosti); adekvátnost organizace spolupráce;  

o Úroveň zapojení začínajících výzkumných pracovníků a studentů; 

o Komplementarita obsahová, metodická a přístrojová; předchozí spolupráce a výstupy;  

 Přiměřenost a odůvodněnost rozsahu vzájemných výměn (počet výměn, počet 
člověkodní). 

 Přidaná hodnota bilaterální spolupráce a její přínos pro společnost (širší dopad) 

 

 

Kontaktní osoby 
Na české straně: Na zahraniční straně: 
 
Julie Smilnická 

 
Ing. Jana Fundárková Fraštacká 

 
Odbor mezinárodní spolupráce 
Kancelář Akademie věd ČR 

 
Odbor mezinárodnej spolupráce 
Slovenská akadémia vied 

Adresa: Národní 1009/3 
117 20 Praha 1 
Česká republika 

Adresa: Štefániková 49 
814 38 Bratislava 
Slovenská republika 

Telefon: +420-221 403 417 Telefon: +421-2 5751 0208 
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz E-mail: fundarkova@up.upsav.sk 
URL: http://www.avcr.cz/cs/  URL: https://www.sav.sk/ 
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