Petr Hájek
Grantový referát na oddělení vědy
Jak financovat vědecký projekt?

*den vědy (2012)

-

Tuzemské zdroje
pro studenty a vědecké pracovníky
NMgr. + bc.
doktorandi
akademičtí pracovníci
společné programy
Grantový referát : návrh – rozpočet - podání žádosti –
smlouva – čerpání – závěrečná zpráva – kontrola
povinnosti vůči poskytovateli (veřejnoprávní kontrola)

Přehled tématu
- UK (Grantová agentura UK)
- Vnitřní granty FF UK + Účelové stipendium
- Grantová agentura ČR
- MŠMT
- další státní instituce – ministerstva, ÚV ČR apod.
- Fondy EU – strukturální fondy
- Evropská komise – HORIZON 2020
- nadace, soukromé fondy, mezinárodní smlouvy apod.
- mobility za vědou – viz přednáška zahraničního oddělení

Grantová agentura UK (GAUK)
-

-

http://www.cuni.cz/UK-33.html
UK/věda a výzkum/ financování vědy na UK/GAUK
Výzva každý rok od září do října/listopadu, aktuálně na projekty od
1.1.2014
pro studenty (+ školitel v týmu), nejspíše doktorandi (NMgr. v
posledním ročníku)
do 360 tis. Kč na rok (stipendium, cestovné, ONN, odměny školiteli,
případně publikace)
1 – 3 leté projekty
Výstupy: monografie, článek, konference (aktivní účast)
OBD/RIV !!

Vnitřní granty FF UK
- http://www.ff.cuni.cz/FF-7330.html#textanch9
- vždy na podzim v říjnu/listopadu vyhlašuje soutěž děkan
na další rok – projekty od 1.1.2014
- 1 – 2 leté projekty
- studenti bc.,NMgr. i doktorandi (vč. komb) + vedoucí
- do 185 tis. na rok
- cestovné na studijní cesty, odměna (stipendium), ONN,
publikace!!
- STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – pí. Kateřina Volná
- Výstupy: monografie, článek, konference (aktivní účast)
- OBD/RIV !!

Grantová agentura ČR
-

postdoktorské, standardní, mezinárodní, excelence
neomezené výdaje, v praxi cca 1 000 000 – 1 500 000 Kč/rok
mzdové náklady!! + cestovné + služby (výzkum, publikace, ONN)
nejvyužívanější zdroj
pro: 1) post-doc do 4 let po obhajobě, 2) akademičtí pracovníci
(nemusí mít úvazek na FF UK)
výzvy jsou vyhlášeny na jaře (letos uzávěrka 18.4.), v současné době
na jaře 2014 pro projekty se začátkem 1.1.2015 – www.gacr.cz
2 – 3 leté projekty (excelence 5 let)
Základní výzkum!!!
Výstupy: většinou monografie, články v časopisech, doplněk –
konference – nejlépe uplatnitelné v RIV

MŠMT
-

Velké množství programů, možno aktivně vyhledávat, je možné že GR (nebo OV
RUK) nějaký program neeviduje (pramení z nemožnosti znát specifika všech oborů
na FF UK – koluje listina, na kterou je možné udat email, na který bude chodit
pravidelně Grantový kalendář se všemi výzvami v ČR
- Základními programy podpory vědy pro individuální řešitele:
1. Mobility (dvoustranná vědecká spolupráce – SLO, SVK, GRE, AUT, POL, GER, FRA,
ARG – „oni sem, vy tam“ – na léta 2014 – 2015 jsou uzávěrky letos v květnu
2. Návrat (podpora návratu kvalitního vědce do ČR ze zahraničí,
http://www.msmt.cz/vyzkum/program -navrat?highlightWords=N%C3%A1vrat ;
soutěž bude vyhlášena v červnu 2013; min. 3 leté projekty (vytvoření podmínek pro
návrat pracovníky (mzda) + mzda týmu (až 7 lidí) + další specifické podmínky
3. Aktion - http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/aktion?highlightWords=AKTION ; www.dzs.cz ;
podpora spolupráce ve vědě s Rakouskem – malé projekty, krátkodobé mobility
4. Vzdělávání v jazycích národnostních menšin, Integrace cizinců apod. (pomezí
vědy a podpory vzdělávání konkrétní cílové skupiny, vyskytují se i u dalších
ministerstvech a na Úřadu vlády – třeba sledovat individuálně (maillist))

MŠMT – související programy
- Rozvojové projekty (pro akademiky, rozvoj
studijních programů, investice do rozvoje
pracoviště – rekonstrukce učeben atp.,
zahraniční mobility…priority rok od roku jiné,
sledující okamžité potřeby VŠ) – bohužel,
budoucnost ve hvězdách, rozpočet programu
se škrtá
- Zanikl Fond rozvoje vysokých škol – způsob
nahrazení bude MŠMT oznámen v létě 2013

MŠMT – výzkum (spíše obecně pro UK)
- http://www.msmt-vyzkum.cz/
- COST (financování projektů základního výzkumu českých
výzkumných pracovišť v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu
dle smlouvy COST)
- INGO (podobně, ale zaměřeno na plnění mezinárodních smluv ČR)
- EUREKA (mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu)
- KONTAKT II ( spolupráce řešených s partnerskými pracovišti
zabývajícími se výzkumem a vývojem ze států: Spojené státy
americké, Japonsko, Izrael, Indická republika a Ruská federace)
- EUPRO II (přípravu návrhu projektů pro jednotlivé výzkumné
programy rámcových programů, bilaterální aktivity mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji založené na dvoustranných
mezivládních smlouvách o vědeckotechnické spolupráci, na přípravu
periodických věcných a finančních zpráv a dalších činností pro
podporu úspěšné účasti českých výzkumných pracovišť ve výše
uvedených aktivitách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fondy EU – strukturální fondy
-

-

nové programovací období 2014 – 2020 (1. výzvy předpokládáme nejdříve
na konci roku 2014
předpokládané zaměření: podpora vědy a výzkumu, rozvoj kvality
vzdělávání na VŠ, mezinárodní vědecká spolupráce apod.
konkrétní cíle jsou ve hvězdách
dosud FF UK využívala nejvíce OPPA (rozvoj bc. a NMgr. studijních
programů) a OPVK (spoluřešitelské projekty s ostatními univerzitami), na
UK obecně i VaVpI (výzkum a vývoj pro inovace – regionálně omezen
mimo HMP) – čekáme, zda bude obdoba těchto programů i v 2014 - 2020

Evropská komise – 7. RP
- 7. rámcový program
- poslední výzvy: aktuálně program „Lidé“ (spolupráce s RUK,
vyberou externí poradenskou firmu, která s vámi vypracuje projekt,
platí RUK, pro tuto výzvu se návrhy předkládají do 30.4., jinak musíte
do 14.8. podat sami – obtížné, nemožné uspět !?!?)
- zaměření výzvy:
Pro individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (tj. ti, kteří
již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň 4 roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul
opravňující k doktorskému studiu) - evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF), vědeckovýzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF) a vědecko-výzkumné
pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF). Celková výše rozpočtu
vyčleněného na tyto granty dosahuje 227 milionů eur. Délka trvání grantu se pohybuje od
jednoho do tří let. Uzávěrka pro předkládání návrhů pro všechny tři typy pobytů je 14.
srpna 2013. Podrobné informace vč. aktuálních návodů pro žadatele (Guide for
Applicants) jsou k dispozici ve složce s názvem "Information Package" na stránkách

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Evropská komise – Horizon 2020
- Horizon 2020 – nástupce 7. rámcového
programu; http://www.fp7.cz/cz/horizon-2020/ ; hlavní nástroj EU pro
financování vědy a výzkumu
- v současné době se k budoucí podobě tohoto programu nazvaného Horizont
2020 vyjadřují výzkumné instituce, univerzity
- zaměření dosud: nadnárodní spolupráce v tématech
stanovených vzhledem k politice Společenství („Spolupráce“), výzkum, jehož
hlavní parametry určují výzkumní pracovníci a jenž vychází z podnětu výzkumné
obce („Myšlenky“), podpora odborné přípravy a profesního rozvoje
výzkumných pracovníků („Lidé“) a podpora
výzkumných kapacit („Kapacity“).
- očekáváme, že v rámci výzev programu Horizon od r. 2014 budou sledována
obdobná témata
- !!! Uchazeči ze zemí bývalé „východní Evropy“ budou „pozitivně
diskriminováni“ – dosud nebyly podpořeny projekty, kde by hlavní
koordinátor byl z ČR a spol.

Nadace, soukromé fondy, mezinárodní smlouvy
apod.
- Visegrad Fund
- Česko-německý fond budoucnosti
- Nadace (Rothshield Fnd., Korean Fnd. apod., OSA, n. Židovské obce,
Fond obětem holocaustu, Život umělce, Jana Husa…)
- Veškeré informace v Grantovém kalendáři

DÍKY!
Petr.hajek@ff.cuni.cz, 221 619 441
Milena.vedralova@ff.cuni.cz, 221 619 321
http://www.ff.cuni.cz/FF-316.html

