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 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI 
 

Uzávěrka výzvy:   15. 11. 2017 (do 14.00)  

Fin. alokace:  719 mil. Kč pro ITI Ostravskou aglomeraci 

Fin. omezení:  min. 30 mil. Kč, max. 100 mil. Kč/projekt 

Délka projektu:   36 – 66 měsíců 

Omezení počtu žádostí: není 

Odkaz:   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-049-

dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro   

 

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory 
vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci 
společně realizovaného výzkumu.  
 
Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.  
 
Záměrem výzvy je především podpora:  
 

 obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení 
výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky;  

 přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.  

Žadatel nesmí podat duplicitní žádost o podporu do výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
v rámci OP VVV (tzv. „národní výzva“)! 

 

Žadatel musí prokázat soulad s integrovanou teritoriální strategií ITI Ostravské aglomerace (dostupné 
ZDE). Soulad se prokazuje předložením projektového záměru (elektronicky) do výzvy nositele ITI 
Ostravské aglomerace na webu www.itiostravsko.cz. Předkládání záměrů do výzvy nositele ITI je do 
18. 8. 2017. Potvrzení o souladu vydává Řídicí výbor ITI Ostravské aglomerace ve formě přílohy pro 
projektovou žádost do OP VVV (povinná příloha).  

 

Povinné aktivity:  

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity: 

a) Řízení projektu  
b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s 

aplikační sférou 
c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z 

aplikační sféry 
d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů 
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Povinně volitelné aktivity: 

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:  

e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními 
výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry 

f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství (v rámci výzvy pro ITI 
povinná) 

g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a 
zaměřením projektu 

 
Volitelné aktivity: 
 
Žadatel si může vybrat z následujících volitelných aktivit: 
 

h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury (v rámci 
výzvy pro ITI povinná) 

i) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů 
j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu 
k) Členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích 

l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací 
 

V rámci projektu je povinné partnerství výzkumné organizace (žadatele) s minimálně 1 podnikem 

(obchodní korporací) minimálně střední velikosti (dle definice EU). 

 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

 

Mgr. Jiří Štursa  

jiri.stursa@vsb.cz 

Tel: 597 329 083 
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