
 

 
Pravidla regionální spolupráce ústavů AV ČR 

 
 
Institucionální dotace na regionální spolupráci mají formu jmenovité dotace na 
podporu rozvoje výzkumu, vývoje a inovací příjemce. Dotace bude 
poskytována na základě uzavřených jednoročních smluv s regionálním 
partnerem (s možností prodloužení nejvýše na 3 roky) a může dosáhnout 
ročně max. 200 000 Kč. Z přidělené dotace lze na odměny vyplatit max. 
30 000 Kč na jeden plný pracovní úvazek. Z dotace není možné hradit 
investiční výdaje. 
 
1. Žádost pro nadcházející rok je potřeba v termínu od 15. října do 

15. listopadu běžícího roku zaslat v listinné podobě, doplněné datem, 
podpisem ředitele a razítkem pracoviště do Odboru podpory vědy KAV ČR, 
Národní 3, 117 20, Praha 1. 
 

2. Žádost musí obsahovat: 
a) název a specifikaci regionální spolupráce, 
b) navrhovatele žádosti: název, sídlo, IČ, 
c) partnera regionální spolupráce: název, sídlo, IČ, 
d) návaznost na smlouvu AV ČR s daným regionem, 
e) dobu řešení, 
f) celkový rozpočet na daný rok, 
g) výši požadované dotace na rok a výši finanční spoluúčasti partnera 

regionální spolupráce, 
h) zdůvodnění žádosti v návaznosti na potřeby regionu, 
i) zdůvodnění finančních nákladů. 

 
3. Dále musí být v žádosti uvedeno: 

a) osoba navrhovatele pověřená realizací regionální spolupráce, dále 
seznam osob podílejících se na regionální spolupráci a součet 
pracovních kapacit, 

b) účel, pro který chce žadatel dotaci použít (stručná charakteristika 
s uvedením, co budou jednotliví partneři regionální spolupráce 
zajišťovat), 

c) významné publikace a jiné výsledky osoby pověřené realizací. 
 
4. Žádosti budou posuzovány pětičlennou komisí, která je složena ze tří 

zástupců vědních oblastí Akademické rady AV ČR s ohledem na odbornou 
stránku projektu a zájem regionálního partnera o konkrétní formu 
spolupráce, člena AR odpovědného za regionální spolupráci a člena AR 
pověřeného řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí. 
Komise zajistí následně informování pracoviště o výsledku podaných 
žádostí. 
 

5. Termíny: říjen/listopad – podávání žádostí 
 listopad/prosinec – posouzení žádostí 

 leden – uzavření smlouvy navrhovatele s regionálním partnerem. 
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