Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích na podporu grantových projektů základního
výzkumu – EXPRO, JUNIOR STAR, Standardní, Mezinárodní,
Postdoc individual fellowship projekty s počátkem řešení
v roce 2023 – stručné shrnutí
Projekty EXPRO
Cílem projektu: vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní
vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC, a umožnit nabytí
potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských
grantů. Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude
projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.
V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně
předpokládají dosažení vynikajících vědeckých výsledků mezinárodního významu s rozhodujícím
podílem řešitelského týmu na jejich dosažení.
V návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč a nejvýše jeden spoluuchazeč.
Soutěžní lhůta pro výzvu v roce 2022: uzávěrka přijímání návrhů 7. 4. 2022, výsledky 4. 11.
2022
Předpokládaná doba zahájení řešení EXPRO projektů je 1. 1. 2023, doba trvání je 5 let, tj.
ukončení 31.12.2027
Uchazeči: právnické osoby, organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, organizační
jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a
experimentálním vývojem.
Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o projekt EXPRO, může být jen
pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který prokazatelně dosahuje vynikajících
vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku. Pro podání návrhu je nutnou podmínkou, aby
navrhovatel byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností a byl autorem (spoluautorem)
recentních špičkových publikací s prokazatelným vysokým ohlasem v mezinárodní vědecké
komunitě. Hodnotí se rovněž předchozí působení navrhovatele jako hlavního řešitele projektu,
poskytnutého národním či nadnárodním poskytovatelem.
Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním
roce s počátkem řešení v roce 2023 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých
se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden
v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může
řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací
dokumentace nebo z příslušných pravidel. Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů
EXPRO, JUNIOR STAR, a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do
kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. Více informací
v ZD.
Míra podpory: 100 % uznaných nákladů
Maximální výše podpory: 50 mil. Kč na celou dobu řešení projektu
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Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen
jednu z uvedených možností):
1) na příslušnou část mezd podle odst. (2) článku 3.3.1 ZD těch zaměstnanců, kteří se podle
pracovní smlouvy podílejí na řešení projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na
řešení projektu. V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout
až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance);
2) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které
byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu; výše dotace na tyto ostatní osobní
náklady může činit maximálně 7 % celkové dotace na osobní náklady.
Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků)
alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance
přesáhnout 1,00.
Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 průměrného ročního úvazku
pro osobu navrhovatele, spolunavrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného
spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů
bakalářského a magisterského studia.
Další způsobilé náklady: investice (=cena pořízení více než 80 tis.) (max. 20 % z dotace na osobní
a věcné náklady bez režie), věcné náklady = materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby
a nemateriální náklady a doplňkové (režijní) náklady - max. 20 % z poskytnuté dotace na celkové
uznané náklady (osobní náklady + věcné náklady bez doplňkových (režijních) nákladů).
Elektronická přihláška: Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových
stránkách poskytovatele na adrese https://cas.gris.cz ve webové aplikaci GRIS.
Více informací včetně zadávací dokumentace
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-2023/

atd.

získáte
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na

tomto

odkazu:

Projekty JUNIOR STAR
Skupina grantových projektů JUNIOR STAR je zaměřena na podporu vynikajících mladých
vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30.
9. roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo
jeho ekvivalentu.
Cílem projektu je podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost
začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a
moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR.
Soutěžní lhůta pro výzvu v roce 2022: uzávěrka přijímání návrhů 7. 4. 2022, výsledky 4. 11.
2022
Předpokládaná doba zahájení řešení juniorských projektů je 1. 1. 2023, předpokládaná doba trvání
činí 5 let, tj. ukončení 31. 12. 2027
Uchazeči: právnické osoby se sídlem v ČR, organizační složka státu nebo územního
samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra,
zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem. V návrhu projektu smí být uveden pouze
jeden uchazeč (projekty jsou řešeny na jedné instituci).
Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu může být jen pracovník působící v oblasti
základního výzkumu + k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho
akademického titulu Ph.D. + musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost, tj. například
získání Ph.D. titulu v zahraničí, dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D.
studia či po jeho skončení, dále pak krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci,
popřípadě spolupráci se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace. Navrhovatel musí
být zároveň autorem několika publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout
jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.
Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním
roce s počátkem řešení v roce 2023 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých
se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden
v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může
řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací
dokumentace nebo z příslušných pravidel.
Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR a POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat
návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh
projektu EXPRO, JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může
podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli
spolunavrhovatele. Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh
projektu JUNIOR STAR, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
nebo pouze jeden návrh projektu EXPRO buď v roli navrhovatele, nebo v roli spolunavrhovatele.
Více informací v ZD.
Míra podpory: 100 % uznaných nákladů
Maximální výše podpory: 25 mil. Kč na celou dobu řešení projektu
Vymezení položek způsobilých nákladů
Osobní náklady:
- Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných
GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je
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stanovena minimálně na 0,50 ročně pro osobu navrhovatele, pro každého odborného i dalšího
odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních
pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia.
- způsobilé jsou náklady na příslušnou část mezd zaměstnanců, kteří se dle pracovní smlouvy
podílejí na řešení projektu. Dotace může dosáhnout až výše hrubé mzdy nebo platu zaměstnance
(alikvótně dle úvazku),
- na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly
uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž výše dotace může činit max 7 % celkové
dotace na osobní náklady
Další způsobilé náklady: investice (=cena pořízení více než 80 tis.) (max. 20 % z dotace na osobní
a věcné náklady bez režie), věcné náklady = materiální náklady, cestovné, nemateriální náklady,
náklady na ostatní služby a doplňkové (režijní) náklady – max. 20 % z poskytnuté dotace na uznané
ostatní neinvestiční náklady, tj. s vyloučením doplňkových (režijních) nákladů uvedené ve smlouvě
nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory.
Elektronická přihláška: Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových
stránkách poskytovatele na adrese https://cas.gris.cz ve webové aplikaci GRIS.
Více informací včetně zadávací dokumentace atd.
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star-2023/

získáte

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 006 | adela.zemanova@tul.cz | cxi.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

na

tomto

odkazu:

Standardní projekty
Cílem projektu podpora špičkové vědecké základny v ČR napříč vědními obory a představuje
stěžejní podporu pro špičkové vědecké týmy a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost v rámci
mezinárodního prostředí.
V této skupině grantových projektů mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně
předpokládají dosažení adekvátního počtu kvalitních výsledků spadajících do alespoň jedné z
kategorií výsledků základního výzkumu definovaných v Metodice hodnocení výsledků
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro příslušné období.
Soutěžní lhůta pro výzvu v roce 2022: uzávěrka přijímání návrhu 7. 4. 2022, výsledky 2. 12.
2022
Předpokládaná doba zahájení řešení standardních projektů je 1. 1. 2023 a ukončení 31. 12. roku
2024 nebo 2025 podle návrhu uchazeče
Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním
roce s počátkem řešení v roce 2023 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých
se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden
v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů uspěje, může
řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné zadávací
dokumentace nebo z příslušných pravidel.
Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR a POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat
návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh
projektu JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může podat ještě
nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.
Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR
STAR, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP nebo pouze jeden
návrh projektu EXPRO buď v roli navrhovatele, nebo v roli spolunavrhovatele. Více informací v ZD.
Míra podpory: 100 % uznaných nákladů
Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen
jednu z uvedených možností):
a) na příslušnou část mezd těch zaměstnanců, kteří se podle pracovní smlouvy podílejí na
řešení projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. V takovém
případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy
zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní
měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);
b) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které
byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace na úhradu
závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může dosáhnout až
výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč / hod.
Nulová pracovní kapacita se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit alokovaných na řešení
všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00. Nesplnění
této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Pracovní kapacita na
projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro
osobu spolunavrhovatele.
Ostatní způsobilé náklady: investice (=cena pořízení více než 80 tis.) (max. 10 % z dotace
na osobní a věcné náklady bez režie), věcné náklady = materiální náklady, cestovné, nemateriální
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náklady, náklady na ostatní služby a doplňkové (režijní) náklady – max. 20 % z poskytnuté dotace
na celkové uznané náklady (osobní náklady + věcné náklady bez doplňkových (režijních) nákladů).
Elektronická přihláška: Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových
stránkách poskytovatele na adrese https://cas.gris.cz ve webové aplikaci GRIS.
Více informací včetně zadávací dokumentace atd. získáte
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2023/

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 006 | adela.zemanova@tul.cz | cxi.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

na

tomto

odkazu:

Mezinárodní projekty
Cílem projektu: poskytovatelé dvou zemí spojí své úsilí a prostředky k podpoře společných projektů
umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce v rámci
interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy.
Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:




Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST) – projekt na 3 roky
Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF) – projekt na 2 roky
São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP) – projekt na 3 roky

Zahraniční část návrhu projektu je nutné podat na GA ČR neprodleně po podání návrhu projektu
zahraničnímu poskytovateli, nejpozději do 30.6. běžného roku a to prostřednictvím informačního
systému datových schránek (blíže viz ZD str. 14)
Soutěžní lhůta pro výzvu v roce 2022: uzávěrka přijímání návrhů 7. 4. 2022, výsledky 2. 12.
2022
Předpokládaná doba zahájení řešení mezinárodních projektů je 1. 1. 2023 a ukončení 31. 12.
2024 nebo 2025 podle návrhu uchazeče (stejná doba řešení u české i zahr. části)
Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném
kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2023 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev,
na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2023 podat maximálně dva návrhy projektů,
a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Pokud s oběma návrhy projektů
uspěje, může řešit oba tyto projekty, pokud tomu nebrání jiná okolnost vyplývající z příslušné
zadávací dokumentace nebo z příslušných pravidel.
Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR a POSTDOC
INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat
návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh
projektu EXPRO, JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, si může
podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli
spolunavrhovatele. Jedna osoba si přitom v roli navrhovatele může podat buď pouze jeden návrh
projektu JUNIOR STAR, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.
Více informací v ZD.
Míra podpory: 100% uznaných nákladů
Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen
jednu z uvedených možností):
1) na příslušnou část mezd těch zaměstnanců, kteří se podle pracovní smlouvy podílejí na
řešení projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. V takovém
případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy
zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní
měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);
2) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které
byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace na
úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může
dosáhnout až výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč/ hod.
Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků)
alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance
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přesáhnout 1,00. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.
Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele,
alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele.
Ostatní způsobilé náklady: investice (=cena pořízení více než 80 tis.) (max. 10% z dotace
na osobní a věcné náklady bez režie), věcné náklady = materiální náklady, cestovné, nemateriální
náklady, náklady na ostatní služby a doplňkové (režijní) náklady - max. 20% z poskytnuté dotace na
celkové uznané náklady (osobní náklady + věcné náklady bez doplňkových (režijních) nákladů).
Elektronická přihláška: Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových
stránkách poskytovatele na adrese https://cas.gris.cz ve webové aplikaci GRIS.
Více informací včetně zadávací dokumentace atd. získáte na tomto
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-bilateralni-projekty-2023/

odkazu:

Další mezinárodní projekty je možné podat do soutěží vypsaných na základě spolupráce Lead
agency v těchto výzvách:
Mezinárodní LA projekty – GA ČR v pozici Lead agentury: - do 7. 4. 2022

Mezinárodní LA projekty – GA ČR

Více informací včetně zadávací dokumentace atd. získáte na tomto odkazu:
https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/
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Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING
Cílem projektu: je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční
zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního
vědeckého projektu na instituci v České republice po dobu řešení projektu, tedy po dobu 3
let. Tato skupina grantových projektů tak pomůže oživit strukturu základního výzkumu v ČR tím,
že umožní příchod talentovaných postdoktorandů ze zahraničí do českých výzkumných organizací,
popřípadě návrat talentovaných vědců do ČR po absolvování vědeckého pobytu v zahraničí.
Soutěžní lhůta pro výzvu v roce 2022: uzávěrka přijímání návrhů 7. 4. 2022, výsledky 2. 12.
2022
Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 1. 1. 2023, doba trvání je 3 roky, tj. ukončení
31.12.2025
Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele a předpokládá se, že
tento řešitel bude pracovat výhradně na tomto POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projektu.
Projekt může být jedné osobě udělen jen jednou.
Navrhovatel ke dni vyhlášení soutěže a během soutěžní lhůty nesmí být s uchazečem ani s žádnou
jinou vědeckou institucí v České republice v pracovním poměru nebo poměru obdobném.
Řešitel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP nesmí být současně řešitelem,
spoluřešitelem ani se podílet na řešení v jiné roli jiného projektu GA ČR.
Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v
roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s
výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu.
Navrhovatelem, který se uchází o podporu grantu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
INCOMING, může být pouze vynikající vědecký pracovník na začátku kariéry s dlouhodobou
zahraniční zkušeností zabývající se základním výzkumem, kterému bude umožněna realizace
jeho vlastního vědeckého záměru na instituci v České republice po celou dobu řešení projektu,
tedy po dobu 3 let trvání projektu. Za dlouhodobou zahraniční zkušenost lze považovat nejméně
2 roky z posledních 3 let, a to formou doktorského studia v zahraničí nebo formou zaměstnání na
zahraniční vědecké instituci, popřípadě kombinovaně.
Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly
nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul
Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2018.
Souběh návrhů projektů je blíže popsán v ZD.
Míra podpory: 100 % uznaných nákladů
Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen
jednu z uvedených možností):
1) na příslušnou část mzdy navrhovatele, který se podle pracovní smlouvy podílí na řešení
projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu V takovém případě
dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance
(alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně
dle úvazku zaměstnance);
2) na příslušnou část mzdy zaměstnance, který se podle pracovní smlouvy podílí na řešení
projektu (v roli dalšího odborného spolupracovníka či dalšího spolupracovníka), a to ve výši
odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu V takovém případě dotace požadovaná v
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návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku
zaměstnance), nejvýše však 35 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku
zaměstnance);
3) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které
byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace na
úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může
dosáhnout až výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč/ hod.
Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků)
alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance
přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) pro osobu navrhovatele je stanovena
alespoň 0,70 ročně. Součet pracovních kapacit (úvazků) všech dalších odborných
spolupracovníků a dalších spolupracovníků alokovaných na řešení projektu nesmí přesáhnout 1,00.
Ostatní způsobilé náklady: věcné náklady = materiální náklady, cestovné, nemateriální náklady,
náklady na ostatní služby a doplňkové (režijní) náklady.- max. 20 % z poskytnuté dotace na celkové
uznané náklady (osobní náklady + věcné náklady bez doplňkových (režijních) nákladů).
Elektronická přihláška: Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových
stránkách poskytovatele na adrese https://cas.gris.cz ve webové aplikaci GRIS.

Více informací včetně zadávací dokumentace atd. získáte na tomto odkazu:
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-PIF-incoming-2023/
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Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING
Cílem projektu: je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké
kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v
kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci. Předpokládá se, že v souladu s vědeckým
záměrem projektu bude délka dlouhodobé zahraniční vědecké stáže činit 730 dní (2 roky).
Zahraniční stáž musí být absolvována pouze na jednom pracovišti, délka dokončení řešení projektu
na vědeckém pracovišti v ĆR je 365 dní (1 rok).
Soutěžní lhůta pro výzvu v roce 2022: uzávěrka přijímání návrhů 7. 4. 2022, výsledky 2. 12.
2022
Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 1. 1. 2023 (nejpozději k 1. 10. 2023), doba trvání
je 3 roky, tj. ukončení 31.12.2025
Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele, předpokládá se, že
bude pracovat výhradně na tomto projektu. Řešitel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
nesmí být současně řešitelem, spoluřešitelem ani se podílet na řešení v jiné roli jiného projektu GA
ČR. Projekt může být jedné osobě udělen jen jednou.
Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v
roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s
výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu.
Navrhovatelem grantu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING může být pouze
vynikající vědecký pracovník na počátku kariéry působící na některé instituci v České republice,
zabývající se základním výzkumem.
Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly
nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul
Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2018.
Souběh návrhů projektů je blíže popsán v ZD.
Míra podpory: 100 % uznaných nákladů
Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen
jednu z uvedených možností):
1) na příslušnou část mzdy navrhovatele, který se podle pracovní smlouvy podílí na řešení
projektu, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu V takovém případě
dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance
(alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 25 000 Kč za kalendářní měsíc
(alikvotně dle úvazku zaměstnance) po dobu trvání zahraniční vědecké stáže, resp.
nejvýše 60 000 Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance) po dobu
řešení projektu na pracovišti příjemce (po dobu trvání zahraniční vědecké stáže plyne
navrhovateli i náhrada zvýšených životních nákladů podle čl. 3.3.3. odst. 4 zadávací
dokumentace, která např. v Německu činí 2 734 EURO/ měsíčně);
2) na příslušnou část mzdy zaměstnance, který se podle pracovní smlouvy podílí na řešení
projektu (v roli dalšího odborného spolupracovníka či dalšího spolupracovníka – po dobu
řešení na pracovišti příjemce), a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu
V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé
mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 35 000 Kč za
kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance);
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3) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které
byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace na
úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr může
dosáhnout až výše odměny z této dohody, nejvýše však 400 Kč/ hod.
Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků)
alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance
přesáhnout 1,00. Pracovní kapacita na projektu (úvazek) pro osobu navrhovatele je stanovena
alespoň 0,70 ročně. Součet pracovních kapacit (úvazků) všech dalších odborných
spolupracovníků a dalších spolupracovníků alokovaných na řešení projektu nesmí přesáhnout 1,00.
Ostatní způsobilé náklady: věcné náklady = materiální náklady, cestovné, náklady na zvýšení
životních nákladů pro 730 denní pobyt řešitele v zahraničí, nemateriální náklady, náklady na ostatní
služby a doplňkové (režijní) náklady - max. 20 % z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady
(osobní náklady + věcné náklady bez doplňkových (režijních) nákladů a bez nákladů na zvýšení
životních nákladů).
Elektronická přihláška: Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových
stránkách poskytovatele na adrese https://cas.gris.cz ve webové aplikaci GRIS.

Více informací včetně zadávací dokumentace atd. získáte na tomto odkazu:
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-PIF-outgoing-2023/

Zpracovala: Ing. Zuzana Musilová
V Liberci dne 1. 3. 2022
zuzana.musilova@tul.cz
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