
 

 

 

 

 

SCOPES (Scientific Co-OPeration between Eastern Europe and Switzerland) 
Program SCOPES (2013 – 2016) je zaměřen na spolupráci mezi východní Evropou a Švýcarskem v oblasti 

vědy a výzkumu. Otevřen je pro všechny vědní obory (humanitní, společenské, přírodní, technické, 

medicína, biologie a další). Program podporuje jak individuální výzkumníky a výzkumné týmy, tak 

výzkumné instituce z cílových zemí. Jeho cílem je umožnit vědcům z východní Evropy účastnit se 

výzkumných projektů vysoké kvality a zlepšit zapojení jednotlivých lidí i institucí do mezinárodní vědecké 

komunity. 

Jaké aktivity program financuje? 
Program SCOPES podporuje projekty realizované v rámci pěti grantových schémat: 

• Společné výzkumné projekty (JRP). 

• Institucionální partnerství (IP). 

• Přípravné granty (PG). 

• Konferenční granty (CG). 

• Valorizační granty (VG). 

V současné době je vyhlášena 2. výzva na podporu institucionálních partnerství a lze rovněž podávat 

návrhy projektů v oblasti Přípravné granty a Valorizační granty (navazující na probíhající JRP nebo IP). 

Žádosti v oblasti Konferenční granty se podávají průběžně do roku 2016. 

Pro koho je program určen? 
Program je určen pro výzkumné organizace ze Švýcarska, zemí, které jsou oficiálními příjemci 

rozvojové pomoci (kategorie A)1 a dalších zemí střední a východní Evropy (kategorie B),2 kam spadá 

i Česká republika. Každého projektu se účastní organizace ze Švýcarska a minimálně jedna organizace 

zastupující zemi z kategorie A. Země z kategorie B, kam spadá i Česká republika, se mohou do projektu 

zapojit jako prostředníci mezi švýcarským partnerem a partnery ze zemí kategorie A (alespoň 50% financí 

musí dostat v rámci každého projektu získat země z kategorie A). 

Program je zvláště vhodný pro následující instituce: 

• Instituty vyššího vzdělání, univerzity 

• Akademie věd 

• Státní výzkumné instituce 

Financování je určeno pouze pro instituce, které fungují na neziskovém principu. 

  

                                           

1 V kategorii A se nachází země na OECD-DAC seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci. Jsou to: 

• Země západního Balkánu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Makedonie, Černá hora, Srbsko. 

• Země jižní Kavkazu: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie. 

• Státy centrální Asie: Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán. 

• Moldavsko a Ukrajina 
2 V kategorii B se nachází následující země: 

• Členské státy EU: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 

Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 

• Rusko a Kazachstán 



 

Jak vysoký je finanční příspěvek a co lze z programu financovat? 
Výše finančního příspěvku se liší v závislosti na jednotlivých podpořených aktivitách, nejdůležitější 

aktivitou jsou tzv. Institucionální partnerství, k nimž se vztahují přípravné a valorizační granty. Doplňkovou 

aktivitou jsou granty určené pro financování konferencí.  

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ 
Cílem institucionálních partnerství je rozvoj a modernizace institucionálních aspektů výzkumu a učení 

ve východní Evropě, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity. Výzkum by neměl být hlavním 

komponentem Institucionálního partnerství 

Granty jsou určeny na ustanovení středních až dlouhodobých partnerství mezi výzkumnými institucemi 

ve východní Evropě a ve Švýcarsku. Partneři z českých organizací budou zapojeni do restrukturalizace a 

modernizace partnerských institucí, stejně tak do vývoje kapacit v institucích kategorie A. S tímto musí 

souhlasit všichni partneři.  

Výdaje projektu musí být opodstatnitelné a souviset s navrhovanými aktivitami: 

o Cestovní výdaje včetně diet 

o Podpora společně organizovaných workshopů, tréninkových aktivit apod.  

o Výzkumná infrastruktura (max. 30% rozpočtu, pouze partneři z východní Evropy) 

o Náklady na služby (max. 20% rozpočtu, př. na školení managementu) 

o Spotřební materiál nutný pro navrhovanou práci 

o Další výdaje (musí být oprávněné) 

o Grant nemůže být použit na uhrazení režijních nákladů a výzkumné aktivity 

Maximální grant pro projekt tříčlenného konsorcia je 195 000 CHF, z toho 75 000 CHF může dostat 

partner z ČR. Maximální grant pro projekt čtyřčlenného a vícečlenného konsorcia je 240 000 CHF, z toho 

partner ze země kategorie B může dostat 60 000 CHF. 

Žádosti musí být předloženy do 15. listopadu 2014 do půlnoci. 
 

KONFERENČNÍ GRANTY 
Uznatelnými náklady jsou příspěvky na účast na konferenci ve Švýcarsku pro účastníky z partnerských 

zemí (max. jednotná sazba na osobu je 1000 CHF). Žádosti mohou být předpokládány po celou dobu 

trvání programu – do konce roku 2016, musí být ovšem předloženy švýcarskou pořádající institucí. 
 

PŘÍPRAVNÉ GRANTY 
Přípravné granty by měly zlepšit kvalitu předložených žádostí o grant na Institucionální partnerství, 

neboť financují setkání budoucích partnerů před začátkem projektu. Tato setkání by měla partnerům 

umožnit lepší přípravu projektové žádosti, proto se musí uskutečnit před 15. listopadem 2014. 

Maximální částka na přípravné setkání činí je 10 000 CHF. Předpokládá se konání setkání ve Švýcarsku - 

maximální náklady na jednu osobu pro let z/do Švýcarska jsou pro země EU 1000 CHF. 

Žádosti mohou být předloženy do konce října 2014. 
 

VALORIZAČNÍ GRANTY 
Valorizační granty mají za cíl multiplikaci dopadů podporovaných aktivit a šíření jejich výsledků. 

Uznatelné náklady nejsou definovány. Aktivity musí přispívat k zlepšení diseminace výsledků 

dosažených v Institucionálním partnerství. 

Žádosti mohou být předkládány pouze jako navázání na přijatý návrh na Institucionální partnerství, a to 

nejpozději do 31. 12. 2016. 
 


