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VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I

Celková finanční alokace výzvy: 3 miliardy Kč

CÍL VÝZVY

Podpora rozvoje infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím 
upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich klíčového vybavení. 
Podpořeny budou velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým 
výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Modernizované velké výzkumné 
infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro 
výzkumné aktivity svých uživatelů, jimiž jsou jak výzkumné organizace, tak podniky a další subjekty. Samotná 
podpora výzkumných aktivit není předmětem této výzvy. Výzva přispěje k vytvoření kvalitních podmínek pro 
rozvoj špičkového výzkumu.

OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY

Povinné aktivity:
Aktivita 1. Řízení projektu

Volitelné aktivity:
Aktivita 2. Modernizace či upgrade velké 
výzkumné infrastruktury
Aktivita 3. In-kind příspěvek

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu 
povinně volitelnou aktivitu.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalos-
tí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2022/C 414/01) a zároveň fungující jako výzkumná infrastruktura, 
které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké 
výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu 
k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastruk-
turám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 
14. 12. 2022, č. 1043), a zároveň mající nenulové finanční požadav-
ky na investiční výdaje ve vládou ČR schváleném materiálu 
k poskytování účelové podpory velkým výzkumným 
infrastrukturám v období do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze 
dne 14. 12. 2022, č. 1043):

- veřejné vysoké školy,
- veřejné výzkumné instituce,
- organizační složky státu,
- příspěvkové organizace organizačních složek státu,
- soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou   
   činnost (např. o. p. s., ústav, spolek, nadace),
- ostatní právnické osoby (např. s. r. o., a. s.).

PARTNERSTVÍ

Příjemce může realizovat projekt samostatně nebo 
ve spolupráci s partnery dle podmínek výzvy. 

OPJAK.cz
MSMT.cz

Minimální výše projektu: 
Není stanovena

Maximální výše projektu: 
Nastaveno individuálně 
pro jednotlivé žadatele

Délka projektu minimálně 12 
měsíců, maximálně 47 měsíců

Způsobilost výdajů: 
ode dne vyhlášení výzvy

Podání žádosti o podporu:
20. února - 25. srpna 2023
v aplikaci IS KP21+ na adrese:

Informační email k výzvě: 
infrastrukturyOPJAK@msmt.cz 

Více informací na webu:

OPJAK.cz/vyzvy

iskp21.mssf.cz

https://iskp21.mssf.cz/
https://opjak.cz/vyzvy/



