
Dobrý den, 

dne 16.6.2016 jsem Vás informovala o programu INTER-EXCELENCE. Nyní si Vás dovoluji touto cestou 

informovat o vyhlášení první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-

VECTOR (LTV17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 

Veškeré informace o cílech a struktuře vyhlašovaného podprogramu a o podmínkách předkládání 

návrhů projektů jsou uvedeny ve vyhlášení podprogramu a v zadávací dokumentaci, které lze získat: 

 - na internetové adrese http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence 

- kontaktní osoby: Ing. David Kloz, tel.: 234 811 832, e-mail: david.kloz@msmt.cz. 

  

Stručné shrnutí této výzvy 

Cíle podprogramu 
 
Cílem je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních 

institucích nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. 

Očekávaným výsledkem je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých 

kapacit  v těchto  orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení 

povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.  

 

 

Harmonogram výzvy 

 

vyhlášení výzvy:  22. srpna 2016 

počátek soutěžní lhůty:  23. srpna 2016  

ukončení soutěžní lhůty:  4. října 2016  

počátek hodnotící lhůty:  5. října 2016  

ukončení hodnotící lhůty:  1. března 2017 

 

 

Způsobilost uchazeče 

 

Způsobilým uchazečem je výzkumná organizace, a to i v roli dalšího účastníka.  

 

Prokázání způsobilosti budu v případě zájmu a zapojení do této výzvy řešit 

s Rektorátem UK. 

 

 

Předkládání projektu 

 

Projekt se předkládá v českém jazyce (pokud není výslovně požadováno jinak) 

na předepsaných formulářích, které není dovoleno jakýmkoliv způsobem 

měnit a mazat položky, které příjemce nevyplňuje. Formuláře jsou dostupné 
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na adrese http://www.msmt.cz/výzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence.  

 

V návrhu projektu musí uchazeč popsat všechny náležitosti projektu a 

prokázat, že jím navrhované postupy, metody a cíle řešení projektu jsou jasné 

a srozumitelné, a že navržené finanční prostředky jsou přiměřené a projekt 

má vyrovnaný rozpočet. Je nutné také identifikovat všechny finanční zdroje 

pro úspěšné dokončení projektu.  

 

 

Přímé náklady / výdaje projektu 

 

1. Osobní náklady vč. povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních 

potřeb 

2. Odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný) 

3. Ostatní zboží a služby 

4. Subdodávky 

5. Cestovné 

 

Kurzové ztráty jsou způsobilým nákladem u položky, kde vznikly.  

 

 

Nepřímé náklady / výdaje 

 

Jedná se o náklady / výdaje spojené s realizací projektu, které nicméně nemohou být přímo spojené 

s žádnou konkrétní aktivitou daného projektu a jejich výši je nutné vypočítat poměrnou částkou. 

Jedná se například o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, úklid, údržbu, bezpečnost, 

připojení na internet, IT služby, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla apod.  

 

Pro stanovení výše nepřímých výdajů poskytovatel zavádí pevnou sazbu, jednotnou pro všechny 

příjemce, a to ve výši 25% z přímých nákladů.  Ze základu pro výpočet se odečítají: 

- Náklady na subdodávky 

- Náklady na služby poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách příjemce.  

 

 

Zdroje financování a výše podpory 

 

V projektové žádosti je nutné specifikovat předpokládané zdroje financování, z podprogramu nebude 

podporována aktivita, která je současně financována z jiného finančního zdroje. Každý požadavek na 

poskytnutí podpory musí být specifikován a řádně zdůvodněn z hlediska jeho nezbytnosti pro 

realizaci projektu.  

 

Intenzita podpory vypočtená pro uchazeče a další účastníky projektu nesmí u žádného z těchto 

subjektů přesáhnout 100 %.  

 

Konečnou výši podpory u jednotlivých návrhů projektů stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením, 
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s ohledem na konkrétní návrh uchazeče a výši poskytovatelem uznatelných nákladů. Výše míry 
podpory může být upravena i v průběhu realizace projektu na základě výsledků periodického 
hodnocení jednotlivých projektů.  
 
 

V případě Vašeho zájmu o zapojení do této výzvy mě prosím informujte do 12.9. 2016. Jsem Vám 

k dispozici v případě dotazů či nejasností. 

 

Příjemný den 

 

 

Monika Frantová 
Projektová kancelář 
 
Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 
José Martího 31 
162 52  Praha 6 
Kancelář: H 113 
 
Tel: +420 220 172 098 
Email: frantova@ftvs.cuni.cz 
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