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H2020: Teaming Phase 1  

 
Uzávěrka výzvy:  15.11.2016 

Výše dotace:  EUR 0.40 mil 

Délka projektu:  12 měsíců 

Odkaz: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespre

ad-04-2017.html 
 

Cílem výzvy je podpořit vytvoření nových center excelence nebo upgrade stávajících výzkumných 

center v ČR postavených na partnerství se zahraniční vědeckou institucí. Teaming tedy zahrnuje min. 

2 strany: 

- Koordinátor se sídlem v zemi s nižším VaV výkonem tzv. "Widening" country 

- Univerzita nebo výzkumná organizace s mezinárodní reputací a VaV excelencí   

 

Fáze 1: 

Úspěšní žadatelé v rámci fáze 1 dostanou grant na 12 měsíců ve výši EUR 0.40 mil na přípravu 

Business plánu založení/upgradu centra excelence, ve kterém je třeba demonstrovat 2 hlavní 

aspekty, a to dlouhodobou vizi a VaVaI  strategii centra a akční plán (na 12 měsíců) přípravy Business 

plánu založení/upgradu centra v souladu s dlouhodobou vizí. 

Partnerské organizace v návrhu projektu vysvětlí a objasní svou vizi založení nového Centra excelence 

nebo upgradu stávajícího centra, které bude založeno v ČR (widening country).  

Fáze 2: 

Grant ve fázi 2 zahrnuje podporu pro založení a rozvoj centra. Jde především o pokrytí 

administrativních, provozních a mzdových nákladů (z H2020). Investiční náklady (stavební úpravy, 

přístroje, …) budou pokryty z národních zdrojů (OP VVV). Proto je zapotřebí zaslat před samotným 

podáním projektu do 10. 10. 2016 na MŠMT – odbor výzkumu a vývoje „project outline“ v rozsahu 

cca dvou A4 (dle šablony). Následně MŠMT vypracuje a zašle garanci pro poskytnutí finančních 

prostředků z OP VVV pro eventuálně úspěšný projekt v obou kolech hodnocení Evropské komise 

v max. výši 900 mil. Kč.   

Podpora projektu ve 2. fázi bude trvat 5-7 let. Předpokládaná maximální délka realizace projektu do 

31. 12. 2022 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

 

Ing. Barbora Dvořáková 

Mezinárodní kancelář CPP 

barbora.dvorakova@vsb.cz 

Tel: 597 329 191 
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