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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU INTER-EXCELLENCE,  
PODPROGRAMU INTER-TRANSFER 

 
Program:                     INTER-EXCELLENCE, Podprogram INTER-TRANSFER 
Stav výzvy:                     otevřená 
Uzávěrka:                    4. října 2016 
Délka projektu:   nejdéle do 31. 12. 2021 
Odkaz:                              http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-

programu-inter-excellence 
 
 
Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech 
výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních 
výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních 
organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství 
uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního 
charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských 
zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím. 
 
Existují a dále vznikají vysoce specializovaná centra excelence, disponující špičkovým přístrojovým 
vybavením, která – vzhledem k vysoké pořizovací ceně a unikátnosti – jsou limitována co do počtu a 
většinou financována na bázi podílů různých členských států/zakládajících členů. Česká republika v 
některých modelech mezinárodní spolupráce daného typu hradí ve prospěch mezinárodních 
organizací/vládních institucí provozujících centra excelence členské poplatky jako příspěvek České 
republiky k jejich udržitelnosti a jako první předpoklad pro otevření dveří pro provozování 
výzkumných aktivit v nich také českým vědcům. 
 
Je třeba dále podpořit přístup českých výzkumných pracovníků k těmto – jak po materiální, tak po 
lidské stránce špičkovým – kapacitám v případě, že mezinárodní organizace/vládní instituce 
provozující centrum excelence povoluje přímé členství uchazeče a jeho spoluúčast na projektech 
výzkumu a vývoje, nebo v případě, že tato spoluúčast není umožněna již existujícím členstvím České 
republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím. 

Uchazečem může být pouze výzkumná organizace v souladu s Nařízením, která se přihlásí do veřejné 
soutěže a která se uchází o poskytnutí podpory i za případné další účastníky projektu. Dalším 
účastníkem projektu může být rovněž pouze výzkumná organizace v souladu s Nařízením. 

V případě dotazů kontaktujte:  
 
Ing. Kateřina Honajzrová 
Centrum projektové podpory 
katerina.honajzrova@vsb.cz 
Tel: 597 329 160 
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