
  

 
VÝZVA 

 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 

 
k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu projektů výzkumu, 

vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické 
spolupráce v Podunajském regionu, s dobou řešení 2023-2025 

 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace 
(dále jen „Výzva 8X23“) na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování 
projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (kód IS VaVaI: 8X; dále 
jen „program MSTC Danube“), a to s dobou řešení 2023-2025. 
 
PROGRAM MSTC DANUBE   Program MSTC Danube je multilaterální mezinárodní program 

ustavený na rezortní úrovni, na němž v okamžiku vyhlášení Výzvy 8X23 
participují: Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Francie, Rakousko, 
Slovensko a Srbsko. Hlavním cílem programu MSTC Danube je podpora 
formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů řešících témata 
výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v mezinárodních 
výzkumných programech a tím posílení výzkumných kapacit regionu 
(makroregionu EUSDR - EU Strategy for the Danube Region).  
Předmětem podpory v programu MSTC Danube je společný výzkumný projekt, 
navržený a podaný více než třemi partnery (přičemž platí, že v konkrétním 
projektu je vždy jeden partner z jedné země), a to v souladu se společnými 
pravidly programu MSTC Danube. Program je otevřen pro všechny vědní 
oblasti výzkumu a vývoje; akcentuje podporu mladých talentovaných 
výzkumných pracovníků; zohledňuje rovnoměrné zastoupení mužů a žen v 
řešitelských týmech. Formativní charakter projektů orientovaný na utváření 
multilaterálních partnerství směřuje k jejich mobilitní povaze; jediným 
způsobilým nákladem jsou náklady na CESTOVNÉ.   

TŘETÍ SPOLEČNÁ VÝZVA V PROGRAMU MSTC DANUBE  Poskytovatelé z účastnických zemí 
programu MSTC Danube rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 3. výzvy, 
a to pro projekty s dobou řešení 2023-2025 (společný text Příloha I.). Výzva 
8X23 je její realizací na české straně. Text Výzvy 8X23 je vystavěn v plné věcné 
shodě se společnou výzvou programu MSTC Danube (přičemž v případě 
nezáměrných odlišností je rozhodujícím text Výzvy 8X23). 
Současně s Výzvou 8X23 v České republice provádějí analogický výběr příslušní 
poskytovatelé ve všech ostatních zemích programu MSTC Danube. Zahraniční 
partneři českého žadatele se účastní výběru projektu v příslušných zemích, a to 
podle pravidel jednotlivých poskytovatelů. 
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2. VÝZVA 8X23 – VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

Výzva 8X23 je určena českému subjektu, usilujícímu o participaci na společném výzkumném projektu 
v rámci 3. výzvy v programu MSMT Danube. Úspěšným žadatelům, kteří naplní všechny podmínky Výzvy 
8X23 a u nichž MŠMT rozhodne na základě níže popsaného hodnotícího procesu (Kap 7.) o poskytnutí 
dotace, bude poskytnuta institucionální podpora podle § 3 odst. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 130/2002 
Sb.  

Výzva 8X23 může být podpořen žadatel, který naplní VŠECHNA následující kritéria věcného zaměření –  

PROJEKT  Součástí žádosti o poskytnutí dotace je projekt výzkumu, vývoje a inovací 
podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb. Žadatel v žádosti určí osobu, 
která je mu odpovědná za odbornou úroveň projektu – řešitele.  

PARTNERSTVÍ Žadatel sestavil společný tým se zahraničními partnery, tedy s institucemi 
minimálně ze dvou dalších zemí (mimo ČR) účastnících se 3. výzvy v programu 
MSTC Danube; tito zahraniční partneři jsou vymezeni v příslušné části žádosti.  

Všichni popsaní zahraniční partneři podali do společného data uzavření Výzvy 
8X23, resp. 3. výzvy v programu MSTC Danube žádosti svým poskytovatelům. 

Státy účastnící se  
3. výzvy v programu 
MSTC Danube 

Bulharsko / Černá Hora / Česká republika / Francie /  
Rakousko / Slovensko / Srbsko  

 
Další účastník projektu v ČR není pro Výzvu 8X23 přípustný. 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU Předložený projekt spadá do následující vědní oblasti –  
v souladu s programem MSTC Danube bez omezení vědní oblasti.  

KATEGORIE VAVAI Předložený projekt spadá do kategorie –  
základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj 

LHŮTA PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU DOTACE  Lhůta pro naplnění účelu dotace je následující –
ukončení projektu do 30.6.2025. Projekt může být zahájen nejdříve 1.7.2023, 
doba řešení projektu je tedy max. 24 měsíců. MŠMT doporučuje žadatelům 
přísnou kontrolu shody trvání projektu s jeho zahraničními partnery. 

 

3. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI 

Oprávněným žadatelem o dotaci je výzkumná organizace ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 
ze dne 17. června 2014, Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (L187/24, 
bod 83) zapsaná v Seznamu výzkumných organizací vedeném MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 
Sb. 
 

Seznam výzkumných 
organizací (MŠMT) 

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci   

 

4. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI   

Lhůta pro podání žádosti počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění Výzvy 8X23 na webových 
stránkách MŠMT a končí dne 16. ledna 2023.  
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5. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 

ZPRACOVÁNÍ Žadateli je k naplnění všech požadavků Výzvy 8X23 a tím § 14 odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb. k dispozici formulář Žádost o poskytnutí dotace – 
APPLICATION FORM (Příloha II. Výzvy 8X23). 

Žádost o poskytnutí dotace bude žadatelem zpracována v anglickém jazyce, 
s výjimkou části Příloha 1. – ANNEX 1., která bude zpracována v českém jazyce. 
MŠMT v případě anglických textů ve Výzvě 8X23 nevyžaduje úředně ověřený 
překlad ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 

PODÁNÍ MŠMT označuje za preferovaný způsob podání žádosti o poskytnutí dotace 
formu datové zprávy do datové schránky MŠMT: vidaawt.  

MŠMT žádá žadatele, aby v datové zprávě do pole Věc uvedli text: „Výzva 8X23 
– NEOTVÍRAT!“1, do položky K rukám text: „Oddělení 33“, a aby bylo 
zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“. Bez ohledu na formu podání musí být 
žádost doručena MŠMT doručen do konce lhůty.  

ČÁSTI ŽÁDOSTI Kompletní podání v rámci Výzvy 8X23 obsahuje VŽDY tyto následující části –  

DOKUMENT podepsaný… jazyk dokumentu 

Žádost o poskytnutí dotace - 
APPLICATION FORM 

(vzor k dispozici, Příloha II. Výzvy 8X23)   
statutárním orgánem uchazeče ANGLICKÝ JAZYK 

 
Příloha 1. 
ANNEX 1. 

(tamtéž) 

(spolu s Žádostí o poskytnutí 
dotace - APPLICATION FORM) 

ČESKÝ JAZYK (!) 

  s dalšími povinnými přílohami: 

Životopisy (ČR - členové týmu) –  
CV (CZ - PROJECT MEMBERS)  
(Stručný akademický životopis VŠECH 
členů ČESKÉHO týmu) 

(vlastní formulář) 

NE ANGLICKÝ nebo ČESKÝ JAZYK 

Seznam literatury –  
LIST OF PUBLICATIONS  
(Seznam relevantních publikací týmu za 
poslední dva roky) 

(vlastní formulář) 

NE ANGLICKÝ nebo ČESKÝ JAZYK 

 
Dále v případě, že žádost nepodepisuje statutární orgán žadatele, je nezbytné 
k přílohám dále doplnit plnou moc/pověření k zastupování. Je-li tato 
skutečnost pro žadatele relevantní (viz Příloha 1. Žádosti, část B.), předloží 
žadatel také Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby.  

Je přípustné doplnit žádost o nepovinnou přílohu obsahující obrázky, grafy, 
Ganttův diagram či seznam citované literatury, je-li to pro projekt nezbytné a 
není-li možné zapojit tyto věcí přímo do Žádosti. MŠMT upozorňuje žadatele, 
že vhodnost a přiměřenost takové přílohy posoudí věcné hodnocení projektu 
podle Kap. 7.  

OBSAH ŽÁDOSTI Žádost o poskytnutí dotace musí být jednoznačně v souladu s výše uvedeným 
věcným zaměřením výzvy 8X23 (Kap. 2). V části žádosti obsahující vlastní 
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projekt má žadatel prostor k předložení jeho cílů, jakož i k prokázání, že 
navržené postupy a metody k jejich dosažení jsou důvodné a reálné. 
Identifikuje též finanční zdroje nezbytné pro úspěšné řešení a dokončení 
projektu a prokazuje, že tyto plánované finanční prostředky jsou vzhledem 
k cílům projektu přiměřené. Žadatel rovněž představuje řešitelský tým, a to 
složený výhradně ze zaměstnanců žadatele (a to u všech členů českého týmu 
minimálně s dosaženým vzděláním v magisterském studijním programu2) 

 Vysoká kvalitativní úroveň řešení všech uvedených okruhů je jedním ze 
základních předpokladů úspěchu ve Výzvě 8X23.  

 S ohledem na formativní charakter projektu nejsou udány konkrétní druhy 
výsledku RIV, kterých musí být dosaženo3.   

VZTAH ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE VE VÝZVĚ 8X23 KE SPOLEČNÉMU PROJEKTU 

V žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 8X23 je českým subjektem předložen 
projekt českému poskytovateli – cíle a metodologie zde navržené odrážejí 
společný projekt, vyčísleny jsou ale pouze náklady na českou část společného 
projektu a do detailu předloženy informace o české části týmu. Platí tedy, že –  

v základních aspektech projektu – název projektu; doba řešení; skupina 
partnerů společného projektu (subjektů z jednotlivých zemí), osoby řešitelů 
v jednotlivých zemích – je žádost českého žadatele zcela shodná; 

dále v částech, které jsou všem partnerům společné – cíle projektu, 
metodologie projektu – je žádost českého žadatele věcně shodná (není-li zcela 
shodná); 

v částech, které se dotýkají pouze českého žadatele, např. – náklady projektu, 
požadovaná dotace, komentář k rozpočtu, ostatní členové českého týmu není 
očekávána shoda žádosti českého žadatele 

…s analogickými žádostmi zahraničních partnerů jejich poskytovatelům. 

 

6. ALOKACE VÝZVY 8X23, ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA REALIZACI VÝZVY  Výše finančních prostředků určená na 
realizaci výzvy 8X23 činí 6 000 000 Kč. 

VÝŠE DOTACE Je udána maximální výše dotace na jeden projekt a v kalendářním roce. Výše 
obou hodnot se odvíjí od počtu zahraničních partnerů přizvaných k projektu 
a vymezených v žádosti.  

Počet partnerů v PROJEKTU 
Maximální výše dotace (Kč) 

PROJEKT Kalendářní ROK 

3 (žadatel + 2 zahraniční partneři) 250 000 125 000 

4 (žadatel + 3 zahraniční partneři) 300 000 150 000 

5 a více (žadatel + 4 a více 
zahraničních partnerů) 

350 000 175 000 
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ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU   V souladu s programem MSTC Danube bude podpora 
poskytnuta pouze na kategorii způsobilých nákladů cestovné, a 
to v následujícím členění –  

podkategorie zahrnuje v sobě s max. limitem podkategorie 

CESTOVNÍ NÁKLADY  
(TRAVEL EXPENSES) 
 

(vzor Žádosti, Kap. 8B: T.1) 

jízdné, 
výdaje na zdravotní 

pojištění 
7000 Kč na osobu/cestu 

POBYTOVÉ NÁKLADY 
(ACCOMMODATION EXPENSES) 
 

(vzor Žádosti, Kap. 8B: T.2) 

náklady na ubytování, 
stravné 

Rakousko: 130 €, Bulharsko: 110 €, Černá Hora: 
100 €, Slovensko: 110 €, Francie: 150 €, Srbsko: 
100 € na osobu/den 

NEBO 
30.000 Kč na osobu/měsíc při dlouhodobých 
cestách (tj. 15 dní – max. 3 měsíce) 

 
Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí vyčísluje český řešitel 
společného výzkumného projektu sám. Institucionální podpora je určena na 
uhrazení jízdného (letenka v ekonomické třídě, vlak II. vozové třídy aj.), 
cestovního pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; dále pak 
přiměřené (ekonomické) ubytování a stravné podle § 179 zákona č. 262/2006 
Sb., jehož výše je dána účinnou vyhláškou Ministerstva financí4. 

Žadatel vyčísluje celkové náklady projektu a požadovanou dotaci v celých Kč 
(nikoliv v tisících!). MŠMT doporučuje do žádosti o poskytnutí dotace zařadit 
popis zvolené metody přepočtu € - Kč ve vztahu k výše uvedeným limitům 
(vzor Žádosti o poskytnutí dotace, Kap. 8C.1).   

 

7. HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

FORMÁLNÍ HODNOCENÍ  Formální hodnocení žádostí provádí MŠMT, které za tímto účelem ustaví 
Komisi pro formální hodnocení žádostí (dále jen „Komise“). Komise posoudí 
splnění formálních náležitostí Výzvy 8X23, a to především přítomnost 
náležitostí dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. v předložené žádosti a dále 
shodu s věcným zaměřením Výzvy 8X23 (Kap. 2), okruhem oprávněných 
žadatelů (Kap. 3) a lhůtou stanovenou výzvou 8X23 k podání žádosti (Kap. 4) 
a navrhne poskytovateli postup § 14j odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. v případě 
zjištěných rozporů. Formálně bezchybné žádosti budou Komisí dále 
postoupeny věcnému hodnocení.   

VĚCNÉ HODNOCENÍ Ustavený odborný poradní orgán MŠMT pro aktivitu Mobility (dále jen „OPO“) 
provede hodnocení žádostí na základě společných kritérií pro program MSTC 
Danube, která jsou následující –  

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ max. 100 bodů 

Vědecká hodnota v žádosti předloženého projektu  max. 25 bodů 

Proveditelnost předloženého výzkumného plánu a vhodnost zvolených 
výzkumných metod 

max. 15 bodů 

Kompetence – expertíza – komplementarita navrženého výzkumného 
týmu 

max. 20 bodů 

Přidaná hodnota očekávaná z multilaterálního půdorysu spolupráce max. 15 bodů  
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Potenciál další spolupráce v evropských nebo jiných mezinárodních 
schématech podpory VaVaI 

max. 15 bodů 

Účast mladých výzkumníků v týmu5 5 bodů po naplnění kritéria 

Genderově vyvážené složení výzkumného týmu6 5 bodů po naplnění kritéria 

 
 Na základě výsledků hodnocení OPO bude sestaveno pořadí pro jednání 

společné komise programu MSTC Danube složené ze zástupců poskytovatelů 
jednotlivých zemí. Společná komise programu MSTC Danube porovná 
výsledky jednotlivých národních hodnocení a sestaví list společných projektů 
doporučených k podpoře ve 3. výzvě programu MSMT Danube.  

MŠMT na základě listu společných projektů doporučených k podpoře ve 
3. výzvě programu MSTC Danube rozhodne o poskytnutí dotace českým 
žadatelům ve Výzvě 8X23; tedy v návaznosti na § 14m zákona č. 218/2000 Sb. 
žádosti vyhoví nebo žádost zamítne, popř. dotaci zčásti poskytne a zároveň 
žádost ve zbytku zamítne7.    

 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ K ŽÁDOSTEM VE VÝZVĚ 8X23 

DALŠÍ PODKLADY  MŠMT může v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci, k čemuž žadateli o dotaci poskytne 
přiměřenou lhůtu, a to v návaznosti na § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 

ÚPRAVA ŽÁDOSTI MŠMT si v návaznosti na § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. vyhrazuje, že 
může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že 
upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto 
doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost. Tohoto využije MŠMT 
výhradně v případě, že to nijak nenaruší hodnotící proces podle Kap. 7. 

MŠMT nepřipouští další možnosti úpravy podaných žádostí uvedené v § 14k 
zákona č. 218/2000 Sb. 

PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ MŠMT na základě ustanovení § 14l zákona č. 218/2000 Sb. nepřipouští, aby za 
zaniklého žadatele o dotaci nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce. 

NEPŘÍPUSTNOST VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ  Byla-li žádost o dotaci pravomocně 
zcela či zčásti zamítnuta, ministerstvo vydání nového rozhodnutí na základě 
ustanovení § 14p zákona č. 218/2000 Sb. nepřipouští. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  Osobní údaje v žádosti o poskytnutí dotace podle Výzvy 8X23 
budou ze strany MŠMT zpracovávány výhradně v souvislosti s řízením o 
poskytnutí dotace, popř. poskytováním dotace, a to v souladu s platnou 
národní i evropskou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci 
hodnocení a monitorování projektů dochází k předávání osobních údajů (v 
rozsahu jméno a příjmení řešitele) poskytovatelům v dalších zemích, 
zapojených do programu MSTC Danube, tedy včetně předávání údajů do 
třetích zemí podle čl. 44 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 2016/679. 

 

Další informace o 
zpracování osobních 
údajů MŠMT 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-
udaju-ministerstvem?highlightWords=GDPR 
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9. PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI – ŘEŠENÉ PROJEKTY 

ROZHODNUTÍ  Žadateli, jehož žádosti ve Výzvě 8X23 bylo vyhověno (dále jen „příjemce“), 
bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). 
V Rozhodnutí jsou příjemci uloženy povinnosti plynoucí z právních předpisů 
a z Výzvy 8X23, které musí při použití dotace dodržet. 

ZMĚNA ROZHODNUTÍ Rozhodnutí lze změnit pouze za podmínek podle § 14o zákona č. 218/2000 Sb. 
na základě žádosti. 

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA   Institucionální podpora bude poskytována ex ante 1x 
ročně na účet příjemce, a to v termínech daných § 10 zákona č. 130/2002 Sb. 
(detaily dále upraví Rozhodnutí). Podmínkou pro poskytnutí dotace je 
zveřejnění informací o projektu výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím 
Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.   

KONTROLA Kontrola plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory 
a účelnosti vynaložených nákladů podle vydaných rozhodnutí o poskytnutí 
podpory se provádí podle § 13 zákona č. 130/2002 Sb., veřejnosprávní 
kontrola použití dotace probíhá na základě § 39 zákona č. 218/2000 Sb., a § 8 
odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Příjemce předkládá jako podklad pro kontrolu jednou 
ročně průběžnou zprávu a po ukončení projektu závěrečnou zprávu, v obou 
případech spolu s výkazem uznaných nákladů. Detaily a termíny budou 
upraveny v Rozhodnutí, popř. zveřejněny na webových stránkách MŠMT.  

ODNĚTÍ DOTACE Dojde-li po vydání rozhodnutí ke skutečnostem podle § 15 odst. 1 písm. a) – 
h) zákona č. 218/2000 Sb., může být zahájeno řízení o odnětí dotace.  

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ  Jednání příjemce podle § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. je 
porušením rozpočtové kázně. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ A INFORMAČNÍ PODPORA 

Zahraniční partneři společného projektu ze zemí participujících na 3. výzvě v programu MSTC Danube 
podávají žádosti svým poskytovatelů podle pravidel v dané zemi. MŠMT doporučuje českému žadateli, 
aby svým partnerům poskytnul plnou podporu při zajištění údajů a dokumentů, které zahraniční partner 
potřebuje k úspěšnému podání vlastní žádosti svému poskytovateli (např. podpisy dokumentů atp.). 
MŠMT nedokáže ovlivnit technické detaily výběru v ostatních státech stanovené ostatními poskytovateli 
pro žadatele z jejich zemí.  

Žadateli jsou ve Výzvě 8X23 k dispozici následující zdroje informací a informační podpora –  

Poskytovatel podpory https://www.msmt.cz/     

Program MSTC Danube https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace 

Často kladené dotazy  tamtéž, bude-li využito 

Kontaktní osoba MŠMT  

Mgr. Luděk Kos 
Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (oddělení 33) 
Tel.: +420 234 812 299 
E-mail: ludek.kos@msmt.cz 

Kontaktní osobou MŠMT budou zodpovídány pouze dotazy formálního charakteru. Odpovědi na 
jakékoliv dotazy věcného charakteru (s výjimkou obecného zaměření Výzvy 8X23) nebudou 
poskytovatelem podávány.  

https://www.msmt.cz/
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REKAPITULACE - VÝZVA 8X23 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZVĚ 

Poskytovatel podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 

Program Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické 
spolupráce v Podunajském regionu 

Kód programu (IS VaVaI) 8X 

Název výběru projektů Výzva 8X23 

Typ výběru projektů řízení o poskytnutí dotace 

Kód (IS VaVaI) - 

Vyhlášení výzvy 9. 11. 2022 

Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (pozn. pouze 
orientační údaj!) 

červen 2023 

VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

Součást žádosti projekt VaVaI, určen řešitel  

Partnerství 

min. 2 zahraniční partneři (min. ze dvou následujících zemí – Bulharsko, 
Černá Hora, Francie, Rakousko, Slovensko, Srbsko) vymezení v projektů 
podali žádost svým poskytovatelům 

Další účastník projektu - 
CZ 

NE 

Kategorie výzkumu Základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj 

Zaměření projektu Bez omezení vědních oblastí 

Lhůta pro naplnění 
účelu dotace 

zahájení min. 1. 7. 2023, ukončení do 30. 6. 2025;  
tj. projekt v trvání max. 24 měsíců 

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH UCHAZEČŮ 

Okruh oprávněných 
uchazečů 

Výzkumná organizace 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Lhůta pro podání žádosti 16. 1. 2023  

ODKAZY  

Poskytovatel podpory https://www.msmt.cz/  

Program https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace  

Vyhlášení  https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.msmt.cz/
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
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PŘÍLOHY VÝZVY 8X23 
 
Příloha I. 3rd Call MSTC Danube 

Text společné výzvy v programu MSTC Danube (viz Kap. 1) 
 

Příloha II. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace – APPLICATION FORM 
Předložený vzor žádosti pro Výzvu 8X23 (viz Kap. 5) 

 
 
 

VYSVĚTLIVKY 
 

1  V případě jiné formy podání bude tento text užit analogicky (v předmětu e-mailu s kvalifikovaným podpisem 
do schránky posta@msmt.cz, na obálce podané prostřednictvím podatelny atp.). 

2  K definici viz § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách).  
V tomto směru MŠMT upozorňuje žadatele, že Výzva 8X23 je určena podpoře utváření výzkumných týmů 
zaměstnanců výzkumných organizací (za naplnění tohoto kritéria bude MŠMT pokládat též studenty 
doktorských studijních programů v prezenční formě na vysoké škole, která je žadatelem); Výzva 8X23 NESLOUŽÍ 
podpoře mobility studentů bakalářského či magisterského studia (nejsou přípustní ani jako řadoví členové 
týmu).  

3  Navrhne-li žadatel v projektu konkrétní publikační výsledky či výsledky aplikovaného výzkumu, užije k jejich 
popisu definici druhů výsledku IS VaVaI – RIV: 
https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf  

 Realizované výsledky všech druhů podle IS VaVaI – RIV v projektu ve výzvě 8X23 budou obsahovat dedikaci 
projektu 8X23 a poskytovateli MŠMT; budou příjemcem vloženy do IS VaVaI – RIV a spojeny s daným projektem 
8X23.   

4    Aktuálně Vyhláška č. 462/2021 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 
5  Věcné hodnocení bude pokládat kritérium za naplněné při účasti osoby pro níž platí následující – 

„výzkumník/výzkumnice do 35 let NEBO výzkumníci s profesní zkušeností do 5 let po dosažení doktorského/Ph.D. 
stupně (bude přihlédnuto i k doloženému relevantnímu kariérnímu přerušení např. rodinným či zdravotním 
důvodům)“. MŠMT žádá o zvýraznění této skutečnosti v CV příslušné osoby.  

6  Věcné hodnocení bude (v návaznosti na pravidla programu MSTC Danube) pokládat kritérium za naplněné při 
společné účasti mužů i žen v týmu. 

7  V návaznosti na citovanou právní normu tak poskytovatel učiní doručením rozhodnutí každému žadateli. 
Upozorňujeme tedy žadatele, že výsledky Výzvy 8X23 nebudou jako celek zveřejněny.  

mailto:posta@msmt.cz
https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf

