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Centrum strategických partnerství 
Rektorát | Ovocný trh 5 | 116 36 Praha 1 

www.csp.cuni.cz 

 
9. března 2020 

 

Fond pro podporu strategických partnerství 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ  
PRO ROK 2020 

 
pro aktivity s partnery uskupení CENTRAL 

 
 

1. STRATEGICKÉ USKUPENÍ CENTRAL  
 
Aktuální výzva se týká aktivit se všemi partnery uskupení CENTRAL 

 Humboldtova Univerzita v Berlíně 

 Univerzita Vídeň 

 Univerzita Varšava 

 ELTE Univerzita v Budapešti 

 
2. CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT 

 
Podporované aktivity s partnery: 
 

 Středně dlouhé akademické pobyty, jednotlivé přednášky, konference a workshopy, ale 
například i mimosemestrální kurzy, cyklus přednášek a podobně; 

 spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné 
publikace, mobilitu mezi nimi; 

 příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále 
prohloubí význam navázaného partnerství; 

 pořádání prestižních konferencí; 
 navazující projekty v dalším roce v případě úspěšné spolupráce ve výše zmíněných 

bodech. 
 
 

3. FINANČNÍ PODMÍNKY  
 
Limit na bilaterální projekt/aktivitu je zpravidla 30 000 Kč, v případě multilaterální spolupráce 
se výše dotace zvyšuje. 
 
Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu 
 v externích zdrojích (EU programy apod.), 
 v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, B 

Podpory internacionalizace atd.). 
 
Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných 
prostředků.  
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Za uznatelné náklady se považují: 
 

i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině  
ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky; 

ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnera, 
stravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 zákoníku práce; 

iii) Odměna špičkovým hostujícím profesorům; 
iv) Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (sborníky z konferencí 

apod.) a souvisí-li se vzdělávací činností, nikoliv režijní náklady 
 

Mezi neuznatelné náklady patří například, avšak nikoliv pouze: 
 

i) investiční náklady, 
ii) režijní náklady, 
iii) odměny zaměstnanců UK jakéhokoli druhu, 
iv) stipendia studentů jakéhokoli druhu, 
v) hospodářská (výdělečná) činnost, 
vi) waivery účastnických poplatků vlastních workshopů/konferencí, 
vii) alkoholické nápoje, 

 

4. NÁVRH 

Spolupráce je otevřena všem vědním oborům UK.  
 
Návrh – formulář návrhu je ke stažení na https://csp.cuni.cz/CSP-21.html 
Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě 
pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2020. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí 
pracoviště/katedry. 
 
Přílohy návrhu: stručné profesní CV garanta aktivity 
 
 

5. HODNOCENÍ NÁVRHŮ 
 

Návrhy jsou posuzovány na základě následujících kritérií (max. zisk 100%) 
 
K1: vědecký přínos (potřebnost a relevance projektu) – 30 % (max. zisk) 
K2: kvalita zpracování (koncepce, metodický přístup a jasný výstup) – 25 % 
K3: hospodárnost rozpočtu (finanční prostředky jsou zdůvodněné) – 20 % 
K4: Připravenost žadatele k realizaci (odborná kvalita řešitele, týmu) – 25 % 
 

Rozhodnutí Komise s ohledem na výsledné hodnocení dle kritérií 

A:  návrh přijat (100% -  80%) 
B: návrh přijat s výhradami (79% - 50%) 
C: návrh zamítnut (méně než 50%) 
D: návrh nehodnocen z důvodu formálních nedostatků 
 
Složení Komise Fondu pro podporu strategických partnerství je uvedeno na webu Centra 
www.csp.cuni.cz. 
 
 

https://csp.cuni.cz/CSP-21.html
http://www.csp.cuni.cz/
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6. KOMUNIKAČNÍ VAZBY 

 
Běžná interní komunikace se řídí standardní posloupností (platí obousměrně): 

 
 
 
 
 
Kontakty na pracovníky Centra strategických partnerství a fakultní koordinátory jsou k dispozici 
na webu Centra www.csp.cuni.cz. 
 
 
 

7. TERMÍNY PRO VÝZVU FSP - CENTRAL 
 

Otevření výzvy 9. března 2020 

Termín pro podání návrhu na fakultní úrovni dle rozhodnutí fakulty 

Termín pro podání návrhů na RUK 30. dubna 2020 

Oznámení rozhodnutí Komise fakultám 22. května 2020 

Realizace aktivit vč. vyúčtování červen – listopad 2020 

 
 

8. VÝZVY FONDU SP V ROCE 2020 
 

Kompletní přehled všech výzev Centra strategických partnerství plánovaných pro rok 2020, 

zvýrazněné jsou aktuálně běžící: 

 

Druh výzvy Status Vypsání Uzavření Výsledky 

Výzva FSP 
řádná 18. 11. 2019 31. 1. 2020 

rozhodnutí: 17 .2. 

oznámení: 28.2. 

Výzva CENTRAL- 
Workshops 

řádná 15. 1. 2020 28. 2. 2020 rozhodnutí: tbc 

Výzva FSP - CENTRAL mimořádná 9. 3. 2020 30. 4. 2020 
rozhodnutí: do 17. 5. 
oznámení: do 22. 5. 

Travel Fund 
s Univerzirtou  Curych 

mimořádná březen tbc tbc 

Výzva CENTRAL-Kolleg řádná březen tbc tbc 

 

Centrum 
strategických 
partnerství

Zahraniční 
oddělení 
fakulty

Akademická 
obec

Ekonomické 

oddělení fakulty 

Ekonomické 

oddělení RUK 

http://www.csp.cuni.cz/

