
Dobrý den, 
 
dovolte mi Vás informovat o nové výzvě MŠMT na podání Česko-čínských návrhů projektů 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, bližší informace a formuláře jsou uvedeny na 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-
spoluprace-1 
 
Základní parametry výzvy 
 
oblasti společného zájmu jsou:  
 
• materiálový výzkum (včetně biologických materiálů, nano-materiálů, atd.);  
• energetika (včetně vývoje nové energie, čistého využití uhlí, obnovitelných zdrojů energie, apod.);  
• environmentální věda a technologie (včetně ochrany životního prostředí, vodárenství, apod.);  
• strojírenství (včetně železniční dopravy, letecké výroby, apod.);  
• potravinářství (včetně technologie zpracování potravin, bezpečnost potravin, apod.);  
• astronomie (včetně astrometrie, apod.);  
• biologie (včetně molekulární biologie, biotechnologie, apod.);  
• medicína (včetně zdravotnické techniky, moderní medicíny, tradiční čínské medicíny a farmacie, 
apod.);  
• ostatní (včetně ICT, nukleární vědy a příslušných technologií, dálkového průzkumu, chovu zvířat 
včetně ryb, veterinární medicíny, agronomie a zemědělských technologií, ochrany zemědělské půdy, 
apod.).  
 
Vyhlašovaná Výzva k podávání návrhů česko-čínských projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a 
inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2017-2018 cílí na podporu 
mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů v základním a 
aplikovaném výzkumu a inovacích.  
 
 
Harmonogram  
vyhlášení V17CHINA-MOBILITY:  10. 10. 2016  
lhůta pro odevzdání návrhů projektů:  30. 11. 2016 4 2.  
 
 
Uchazečem může být výzkumná organizace, malý nebo střední podnik zabývající se výzkumem se 
sídlem v ČR která(ý). 
Dalším účastníkem projektu může být rovněž výzkumná organizace, malý nebo střední podnik 
zabývající se výzkumem se sídlem v ČR.  
 
 
Návrh projektu  
Uchazeč předkládá návrh projektu na formulářích k tomu určených dostupných na internetové 
adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj. 
Ve věcném obsahu identický návrh výzkumného projektu musí být předložen českou částí týmu v ČR 
a čínskou částí týmu v ČLR. 
Uchazeč je považován za způsobilého, pokud  splňuje podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na 
straně 4 – 5,důležitými podmínkami jsou 
mít navázánu spolupráci s partnerským pracovištěm z ČLR, s nímž plánuje realizovat společný 
projekt v jedné (kombinaci několika) oblastí spolupráce definovaných v kpt. 1.1. 
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může doložit obsah čínské části návrhu společného česko-čínského projektu v českém nebo 
anglickém jazyce tak, aby oponent poskytovatele mohl hodnotit návrh projektu v kontextu s 
návrhem společného česko-čínského projektu . 
 
 
Náležitosti návrhu projektu  
Návrh projektu musí ve věcném obsahu splňovat mimo jiné následující podmínky: 
• odpovídat oborovému zaměření V17CHINA-MOBILITY uvedenému v kpt. 1.1  
• zahrnovat všechny náležitosti projektu, včetně navrhovaných postupů řešení projektu, které musejí 
být jasné a srozumitelné; 
• prokázat existenci kvalitního řešitelského týmu odborníků; všichni členové české části řešitelského 
týmu jsou povinni předložit svůj profesní životopis a osoba, uvedená jako „hlavní řešitel“ je povinna 
poskytnout svůj profesní životopis jak českému tak i čínskému poskytovateli  
• identifikovat všechny finanční zdroje nezbytné pro úspěšné řešení a dokončení projektu, které 
zároveň musejí být přiměřené, a celkový rozpočet musí být i položkově vyvážený;  
• naplnit motivační účinek, který je posuzován ve smyslu čl. 4.4 Rámce; při nesplnění této podmínky 
je návrh projektu vyřazen;  
 
 
Rozpočet projektu,  
Uznanými náklady projektu se rozumí   
v případě českých členů řešitelského týmu cestovní náhrady ve formě  
zpáteční letenky/ zpátečních letenek do ČLR v ekonomické třídě, včetně úhrady letištních poplatků, 
pojistného apod.;  
služeb na zveřejnění výsledků (publikačních, vydavatelských, edičních aj.);  
v případě čínských členů řešitelského týmu cestovní náhrady ve formě:  
výdajů za ubytování v ČR v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti (tj. musí odpovídat 
cenám v místě a čase obvyklým); 
kapesného a stravného v případě, že jídlo není zahrnuto v ceně ubytování či poskytnuto v rámci 
programu navštívené akce, a to v prokázané výši, při respektování hospodárnosti (tj. musí odpovídat 
cenám v místě a čase obvyklým);  
cestovních náhrad (ve formě jízdného) v rámci ČR, bezprostředně souvisejících s realizací projektu při 
respektování hospodárnosti, a to maximálně pro 4 čínské členy řešitelského týmu při maximální 
délce 14 dní jejich pobytu v ČR  
Maximálně výše finančního příspěvku na projekt je 270 tis. Kč (cca 10 000 EUR).  
Vybraný projekt obdrží reciproční částku od Ministerstva pro vědu a technologie ČLR na výdaje za 
ubytování, kapesné a stravné, cestovní náhrady vztahující se k českým členům řešitelského týmu a 
spotřebované na území ČLR, a to a to maximálně pro 4 české členy řešitelského týmu při maximální 
délce 14 dní jejich pobytu v ČLR, a dále náklady spojené s leteckou přepravou čínských členů 
řešitelského týmu do ČR). 
 
 Míra podpory 
ZÁKLADNÍ VÝZKUM      100%  
PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM VÝZKUMNÁ ORGANIZACE  100%  
PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK  50% 
 EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ VÝZKUMNÁ ORGANIZACE 100%  
EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK  25%  
INOVACE VÝZKUMNÁ ORGANIZACE    50%  
INOVACE MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK    25%  
 
 
 



Kontaktní údaje  
Doručovací adresa poskytovatele:  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor strategických programů a projektů – 33 
Karmelitská 529/5,  
118 12 Praha 1 – Malá Strana  
Kontaktní osoby: za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Ing. Jarmila Horská Tel.: 234 81 1557 E-mail: jarmila.horska@msmt.cz  
 
za Ministerstvo pro vědu a technologie ČLR  
Ms. SUN Xueping  
Division of Euro-Asia  
Department of International Cooperation  
Ministry of Science and Technology,  
P.R.China  
Tel:0086-10-58881370 Fax:0086-10-58881374  
Address: 15B, Fuxing Road, Beijing, P.R.China 100862  
E-mail: sunxp@most.cn  
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