
 

 

Upřesnění výkladu k projektům výzvy Podpora excelentních 
výzkumných týmů č. 02_15_003 

 
 
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „ŘO OP VVV“) vydává 
následující upřesnění výkladu výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů č. 02_15_003, a to:  
 
 

Upřesnění týkající se místa výkonu práce a dlouhodobých zahraničních 
pobytů výzkumných pracovníků v této výzvě 

 
V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů jsou podpořeny projekty s potenciálem 
špičkového výzkumu a vývoje (dále jen VaV) realizovaného novým výzkumným týmem pod vedením 
klíčového zahraničního vědeckého pracovníka nebo pracovnice v infrastrukturách VaV centra v České 
republice. Jednou z klíčových aktivit, na kterých jsou projekty postaveny, je rozvoj kapacit výzkumného 
týmu, čímž je myšleno zvýšení výzkumného výkonu VaV centra propojením kvalitních mezinárodních 
týmů prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV 
center v České republice. V souladu s tímto zaměřením je nastaven i monitorovací indikátor s názvem 
Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách.  
 
S tím souvisí i odstavec Přípustné místo realizace v kapitole 5 výzvy, který stanoví, že operace (ve 
Specifických pravidlech se hovoří o projektech) musí být realizovány na území České republiky. 
Upřesnění ohledně posuzování oprávněnosti z hlediska dopadu na cílovou skupinu, kdy je umožněno 
realizovat aktivity ne nutně v přípustném místě realizace projektu, slouží pro účely možných 
zahraničních konferencí, seminářů, zahraničních pobytů výzkumníků na partnerských institucích, 
apod., kterých se mohou členové odborného týmu účastnit. Spolupráce se zahraničními subjekty je 
v rámci realizace výzkumu žádoucí, stále se ale musí jednat o aktivity doplňkové. Řídicí orgán 
upřesňuje, že není možné zaměstnat člena odborného týmu na dotčeném projektu s místem výkonu 
práce trvale či dlouhodobě mimo Českou republiku. V případě realizace zaměstnání výzkumných 
pracovníků v zahraničí by se jednalo o porušení podmínky definovaného místa realizace projektu, což 
je podmínka přijatelnosti projektu a trvá po celou dobu realizace. Řídicí orgán si je vědom toho, že 
pobyty na zahraničních výzkumných institucí jsou, zejména pro juniorní výzkumníky, velmi přínosné. 
Avšak s ohledem na cíl výzvy, kterým je vytvoření mezinárodního excelentního týmu v ČR a nikoliv 
realizace dlouhodobé mobility výzkumných pracovníků, Řídicí orgán v rámci této výzvy povoluje 
dlouhodobé zahraniční pobyty v maximální délce 1 roku. Současně celková délka takových zahraničních 
pobytů nesmí přesáhnout 50% celkového času pracovníka v projektu. Tato podmínka se vztahuje vždy 
na konkrétního pracovníka, není vztažena pouze na pracovní místo. Do dlouhodobých zahraničních 
pobytů výzkumníků se nezapočítávají krátkodobé zahraniční výjezdy s délkou do 1 měsíce (např. 
konference, workshopy, apod.). 
 


