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OP VVV - výzva Podpora excelentních výzkumných týmů 

Program:                    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Vyhlašovatel:            Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Vyhlášení:                 15. července 2015 

Uzávěrka:                   8. ledna 2016 

Délka projektu:  min. 36 měsíců, max. 84 měsíců 

Způsobilé výdaje:        min. 40 mil. Kč, max. 250 mil Kč na 1 projekt  

Výše dotace:  95 % způsobilých výdajů, 5% spolufinancování 

Alokace programu:     2,5 miliardy Kč   

Ukončení projektu:      nejpozději do 31. října 2022 

Odkaz:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-

vyzkumnych-tymu-v  

Specifická část Příručky pro žadatele a příjemce k této výzvě:  

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a

_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzkumne_tymy_v2.pdf  

 

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a 

materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro 

výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost 

vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. 

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty s potenciálem špičkového výzkumu a vývoje, 

realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením klíčového zahraničního vědeckého 

pracovníka nebo pracovnice, v infrastrukturách VaV center. Podpořeny budou projekty, které budou 

mít dostatečnou kvalitu a potenciál, aby mohly dosáhnout kritické velikosti a úspěšnosti 

v atraktivních výzkumných směrech, minimálně v kontextu Evropského výzkumného prostoru. 

Podpora bude směrovat zejména na investice do pořízení přístrojového, laboratorního a 

informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů. 

Podporován bude strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb 

se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů 

v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizont 2020 apod.)   

 

Podporované aktivity:  

a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních 

mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a 

trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center. 

    

b) Dobudování1, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové 

výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce 

aplikovatelných výsledků. 

                                                           
1
 Dobudování – rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, v rámci stávajících 

budov.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzkumne_tymy_v2.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzkumne_tymy_v2.pdf


 

 

  

Kontaktní údaje: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Centrum podpory inovací 

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, tel.: +420 597 329 019, e-mail: info@vsb.cz, cpi.vsb.cz 
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100 

 

c) Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké 

spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. 

K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena 

dohodou o spolupráci. 

 

d) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce – obecná část.  

  
Aktivity uvedené výše pod písm. a) až d) jsou vždy povinnou součástí projektů a musí být realizovány 

ve vazbě na jedno VaV centrum. 

 

Popis vyloučených aktivit: 

 aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací 

pořízených přístrojů,  

 výstavba nových budov.  

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 

(Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň 

jednou generickou znalostní doménou uvedenou v Národní RIS3 strategii. Žadatel popíše soulad a 

doloží jej v příloze k žádosti o podporu.   

 

Udržitelnost projektu:  

V rámci pětiletého období udržitelnosti (po skončení realizace projektu) je nutné udržet výzkumnou 

infrastrukturu pořízenou v projektu a projektové aktivity. Udržitelnost výzkumného týmu není 

jednoznačně definována, nicméně v rámci posouzení udržitelnosti aktivit bude hodnocen i plán 

personálního rozvoje projektového týmu v období udržitelnosti. 

 

Partnerství není povinně vyžadováno. 

 

V této výzvě je zakázáno financování aktivit projektů Národního programu udržitelnosti I (LO), 

Národního programu udržitelnosti II (LQ) a projektů velkých infrastruktur (LM). 

 

V případě dotazů kontaktujte:  
Mgr. Jiří Štursa 
Centrum projektové podpory 
jiri.stursa@vsb.cz  
Tel: 597 329 083 
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