
Mezinárodní mobilita 
výzkumných pracovníků  
(č. 02_16_027)

Operační program 
Výzkum, vývoj 
a vzdělávání

Co je cílem této výzvy? Jaké jsou podporované aktivity?

Jak a kdy si zažádat?

Kdo může o dotaci požádat?

Jaká je výše finanční podpory?

Kde nalézt další informace 
a kdo dotaci poskytuje?

• podpora profesního růstu výzkumných pracovníků 
a rozvoj výzkumných organizací prostřednictvím 
posílení lidských zdrojů

• posílení mezinárodní spolupráce

• příjezdy do České republiky: Pracovní pobyty post 
doktorandů nebo výzkumných pracovníků-seniorů 
ze zahraničí v České republice

  očekává se přenos zahraničních zkušeností
  a dovedností do českého výzkumného prostředí
• výjezdy z České republiky: Pracovní pobyty výzkumných 

pracovníků-juniorů i seniorů v zahraničí
  účelem je zapojení výzkumných pracovníků do 
  výzkumných aktivit zahraničních výzkumných 
  organizací, rozvoj jejich znalostí a dovedností 
  užitečných v budoucnu pro českou výzkumnou 
  organizaci a posílení spolupráce českých výzkumných 
  organizací se zahraničními
• ve všech těchto případech se myslí i na sladění 

pracovního a soukromého života výzkumníků – k tomu 
slouží speciální příspěvek poskytovaný výzkumníkovi po 
celou dobu trvání mobility, kdy má na příspěvek nárok

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím 
IS KP14+ (mseu.mssf.cz) v termínu od 30. 6. 2017 od  
13:00 hod. do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí  
Řídicího orgánu, nejpozději však do 1. 12. 2017 do 14:00 hod.

• subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu  
a územních samosprávných celků), které získaly v roce 
2015 minimálně 100 RIV1 bodů, tedy byly aktivní v oblasti 
VaVaI

• žadatel musí mít sídlo na území České republiky a může 
podat maximálně jednu žádost o podporu

• Alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč 
• Minimální rozsah projektu: není určen
• Maximální rozsah projektu: 91 000 000 Kč 

(Maximální výše podpory závisí na počtu bodů v rámci 
výsledků výzkumu v RIV – více viz text výzvy zde, str. 4.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMM@msmt.cz

1 RIV – Rejstřík informací o výsledcích dosažených při řešení aktivit ve výzkumu, vývoji a inovacích (www.rvvi.cz/riv)
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