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Kopicová: Národní vzdělávací fond rozdělí dalších 59 milionů  
 
    Praha 5. listopadu (ČTK) - Národní vzdělávací fond rozdělí z Fondu pro podporu 
výzkumu ve druhé vlně téměř 2,432.500 eur (téměř 59 milionů korun) na výzkumné 
projekty a výměnu expertů. Na dnešní tiskové konferenci to řekla ředitelka Národního 
vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová. Žadatelé mohou předkládat projekty do 6. ledna a 
žádat o výměny expertů a pobyty v zahraničí do 8. prosince.  
    Fond pro podporu výzkumu je projektem v rámci finančních mechanismů Evropského 
hospodářského prostoru a Norska. Jde o investiční a rozvojové projekty pro ekonomicky 
slabší členské státy EU. Žádat o granty mohou české subjekty s projekty na téma 
uchovávání evropského kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských 
zdrojů a péče o zdraví a životní podmínky dětí. Podmínkou je, aby si český žadatel našel 
partnera z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, které se na financování Fondu pro podporu 
výzkumu podílejí. Česko do fondu přispívá 9,12 procenty.  
    Projekty, které mohou trvat osm až 21 měsíců, mohou mít finanční nároky na granty v 
rozpětí od 25.000 do 250.000 eur (zhruba 604.000 až 6,040.000 korun). Příjemci grantu 
musí projekt spolufinancovat 10 procentním podílem.  
    Pro výměnu expertů je k dispozici 150.000 eur pro pobyty trvající až čtyři měsíce. 
Maximální částka pro jednoho experta nesmí překročit 5000 eur (zhruba 120.800 korun). 
Tuto podporu mohou dostat žadatelé ze všech zemí financujících Fond pro podporu 
výzkumu.  
    Při první výzvě letos na jaře bylo poskytnuto na podporu výzkumných projektů 1,798.666 
eur (asi 43,5 milionů korun) a na výměnu expertů 60.204 eur (téměř 1,5 milionů korun).  
    Zahájeno bylo sedm výzkumných projektů, v nichž jde vesměs o česko-norskou 
spolupráci. Týkají se užívání návykových látek dětmi a mladistvými z etnických minorit, 
bezpečnosti a kvality potravin, strategie udržitelného rozvoje a územního plánování, vlivu 
změn klimatu na fotosyntézu vodních společenstev, nových sloučenin pro léčbu nádorů u 
dětí či přímého měření emisí metanu na povrchu skládek.  
    Čeští odborníci navštívili pracoviště svých norských partnerů a připravovali s nimi 
projekty. Účastnili se také Mezinárodního geologického kongresu a sympozia severských 
zemí na téma Mládež a její sociální vazby. Norští experti naopak přijeli do Česka na 
Bioakademii 2008, kterou pořádali ekologičtí zemědělci.  
    Kopicová pro srovnání uvedla, že Česká republika vydala letos na výzkum a vývoj 23,1 
miliardy korun a v příštím roce vydá 24,8 miliardy. Také v dalších letech státní výdaje na 
vědu porostou. V roce 2010 budou činit 26,8 miliardy korun a v roce 2011 stoupnou na 28,7 
miliardy. Vědci sami ale poukazují na to, že výdaje na vědu vyjádřené procentem HDP 
stagnují.  
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