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    Praha 4. března (ČTK) - České výzkumné instituce a experti z několika zemí budou moci získat do konce roku 
2010 zhruba 120 milionů korun. Rozdělí jim je nově vzniklý Fond pro podporu výzkumu, který financuje Norsko, 
Lichtenštejnsko, Island a ČR. První žádosti o podporu bude možné podávat od 10. března. Novinářům to dnes řekla 
Miroslava Kopicová z Národního vzdělávacího fondu, který je zprostředkovatelem.  
    Fond pro podporu výzkumu vznikl z myšlenky nečlenských zemí Evropské unie sdružených v Evropském 
hospodářském prostoru podpořit nové členské země EU. Nejvíce do něj vkládá Norsko, Česká republika přispívá 
přibližně deseti procenty prostřednictvím ministerstva školství.  
    O podporu budou moci žádat všechny české instituce, které se věnují výzkumu, například vysoké školy, 
podnikatelé i neziskové organizace. "Tento podpůrný fond má velký význam v době, kdy se naše vědecká základna 
reformuje," uvedla Kopicová.  
    V první výzvě, která potrvá do 12. května, bude rozděleno asi 45 milionů korun. Žadatelé mohou získat finance na 
projekty pokrývající čtyři z šesti prioritních oblastí fondu. Mohou se hlásit s projekty týkajícími se ochrany životního 
prostředí, například environmentálního vzdělávání a výzkumu využití biopaliv. Prostředky je možné získat také na 
zdravotnictví, třeba na projekty prevence přenosných nemocí, a udržitelný rozvoj. Financovat z fondu lze nyní také 
projekty, které přispívají k lepším životním podmínkám dětí, peníze je možné využít třeba na prevenci drogových 
závislostí.  
    Další dvě priority - uchovávání evropského kulturního dědictví a rozvoj lidských zdrojů, přijdou na řadu v dalších 
dvou výzvách. Žadatelé budou přispívat na projekt deseti procenty rozpočtu a musí si sehnat alespoň jednoho 
partnera z dalších zemí, které do fondu přispívají.  
    Fond podpoří také výměny expertů, granty jsou určeny expertům z ČR i ostatních přispěvatelských zemí. První 
žádosti lze podávat od 17.března. Více informací o možnostech podpory získají zájemci na adrese www.eea-
researchfund.cz. 
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