
Výzkumné infrastruktury II (č. 02_18_046)

Výzkumné e-infrastruktury (č. 02_18_072)

Operační program 
Výzkum, vývoj 
a vzdělávání

Co je cílem těchto výzev? Jaké aktivity jsou podporované?

Jak a kdy si zažádat?

Kde nalézt více informací?

Kdo může o dotaci požádat?

Jaká je výše finanční podpory?

Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na 
investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur, 
v případě výzvy Výzkumné e-infrastruktury se jedná 
konkrétně o investiční aktivity velkých výzkumných 
e-infrastruktur. Cílem výzev je podpořit modernizaci  
a upgrade velkých výzkumných infrastruktur  
a e-infrastruktur, komplementárně financovaných  
z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám, 
kterou poskytuje Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy v období do roku 2022.

Povinné aktivity:
• Řízení projektu
• Modernizace či upgrade velké výzkumné 

infrastruktury v České republice – V této aktivitě 
je možné pořizovat moderní přístrojové a technické 
vybavení, dále i realizovat stavební úpravy nutné  
k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů,  
podlah) a případně stavební úpravy vedoucí  
ke změně účelu využití prostor v rámci objektu  
v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

Volitelná aktivita: 
• In-kind příspěvek – dodávka částí do výzkumných 

infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech  
Evropské unie.

Výzvy byly vyhlášeny dne 18. 12. 2018. Žádosti  
o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+  
(https://mseu.mssf.cz) v termínu od 18. 12. 2018  
od 10:00 hod. do 31. 5. 2019 do 14:00 hod.

• Subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum 
a šíření znalostí dle Rámce, zároveň fungují jako výzkumná 
infrastruktura a jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí 
velké výzkumné infrastruktury / e-infrastruktury (např. veřejné 
vysoké školy, výzkumné instituce, soukromoprávní subjekty 
vykonávající veřejně prospěšnou činnost) a mají nenulové 
finanční požadavky na investiční výdaje.

Podrobně jsou všechny podmínky uvedeny ve výzvě  
a v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce  
– specifická část.

Výzku nm é infrastruktury II
• Alokace výzvy: 1 900 000 000 Kč  
• Minimální výše výdajů není určena
• Maximální výše výdajů na projekt je stanovena ve výzvě 

Výzkumné e-infrakstruktury
• Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč  
• Minimální výše výdajů není určena
• Maximální výše výdajů na projekt: 1 100 000 000 Kč
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