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Na základě mezinárodních dvoustranných dohod o vědeckotechnické spo-
lupráci uskutečňuje Česká republika spolupráci v rámci programu KON-
TAKT s Francií, Itálií, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slo-
venskem, Slovinskem, SRN, ČLR, Japonskem, Mexikem, Argentinou,
Koreou, Ruskou federací a USA. 

Cílem programu KONTAKT je zajistit potřebné podmínky pro rozvoj vě-
deckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu a vývoje, inovací
a technologií s jejich partnery ve výše uvedených zemích. Současně tím pod-
pořit začlenění českých organizací do Evropského výzkumného a inovační-
ho prostoru a připravit je k účasti na řešení projektů rámcových programů
Evropské unie. Tím přispět k uskutečňování Lisabonské strategie, jejímž cí-
lem mimo jiné je, aby Evropa měla do roku 2010 konkurenceschopnou eko-
nomiku, opírající se o znalosti.

Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy (MŠMT) každoročně vy-
hlašuje veřejnou soutěž programu KONTAKT podle platných zákonů
a předpisů pro poskytování účelových dotací na projekty výzkumu a vý-
voje. Do veřejné soutěže se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby se
sídlem v České republice.

U zemí, jako jsou Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slo-
vensko, Slovinsko a SRN, jsou v rámci programu KONTAKT podporovány
výměnné pobyty výzkumných a vývojových pracovníků (cestovné našich
odborníků, příspěvek na pobytové náklady a ubytování zahraničních odbor-
níků) v objemech, které jsou dohodnuty a schváleny příslušnými Společný-
mi komisemi pro dvoustrannou vědeckotechnickou spolupráci s uvedenými
zeměmi a popularizace dosažených výsledků (prezentace zahraničních
partnerů v České republice, prezentace českých řešitelů v zahraničí, infor-
mace v masmédiích, spolupráce s partnerskými organizacemi v jednotli-
vých zemích).

Schválené výměnné pobyty jsou  administrovány Asociací inovačního pod-
nikání ČR (dále AIP ČR), nevládní organizací pro oblast inovačního pod-
nikání v ČR v souladu s rozhodnutími příslušných bilaterálních Smíšených
komisí a na základě kontraktů mezi AIP ČR a MŠMT.



Obsahové zaměření projektů  KONTAKT

Země Francie Itálie Maďarsko Polsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko SRN Celkem

Vědy

Technické 19 7 15 5 17 14 15 11 103

Přírodní 19 3 6 3 16 6 28 4 38 123

Lékařské 10 6 1 4 7 4 5 2 12 51

Zemědělské 4 5 2 4 4 9 4 12 44

Společenské 6 4 3 1 16 3 8 41

Celkem 58 25 9 29 33 27 72 28 81 362

Jednotlivé projekty výměn vědců jsou připravovány a řešeny v podmínkách
univerzit, pracovišť Akademie věd ČR, výzkumných ústavů a ostatních
organizací výzkumu a vývoje, např. inovačních firem, obchodních společ-
ností a ostatních účelových zařízení dle následující tabulky:

Projekty v rámci programu KONTAKT jsou orientovány do všech oborů.
Níže uvedené obsahové zaměření projektů je členěno na technické, přírod-
ní, lékařské, zemědělské a společenské vědy dle tohoto stavu:

Nositelé projektů KONTAKT

Země Francie Itálie Maďarsko Polsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko SRN Celkem

Univerzity 35 9 2 21 16 12 44 16 34 189

Pracoviště

AV ČR
22 14 2 6 15 12 20 10 33 134

Výzkumné

ústavy
1 2 3 2 1 7 1 13 30

Ostatní 2 2 2 1 1 1 9

Celkem 58 25 9 29 33 27 72 28 81 362



Limity a vyúčtování finančních příspěvků výměnných cest a pobytů
programu KONTAKT jsou uvedeny na domovské stránce AIP ČR
(www.aipcr.cz) spolu s formulářem vyúčtování.

Na domovské stránce MŠMT (www.msmt.cz) jsou uvedeny informace
k jednotlivým zemím. Zde je možno nalézt aktuální informace o podmín-
kách dvoustranné spolupráce, o nově vyhlášených výzvách, řešených pro-
jektech a výběrovém řízení nových projektů v rámci programu KONTAKT.

Program KONTAKT slouží i k podpoře dalších projektů bilaterální spo-
lupráce se zeměmi jako jsou ČLR, Japonsko, Mexiko, Argentina, Korea
a Ruská federace. Tyto projekty jsou financovány na principu „každý za
své“ a jednotliví řešitelé se ucházejí o finanční podporu přímo ve veřejných
soutěžích programu KONTAKT, vypisovaných každoročně MŠMT.

Vědeckotechnická spolupráce s USA je v současné době možná zejména
v rámci NSF (National Science Foundation), kterou podle příslušné mezi-
národní smlouvy administruje AV ČR (kontakt JUDr. Dan  Dvořák) a fi-
nancuje MŠMT z programu KONTAKT formou přímých kontraktů s řeši-
teli jednotlivých projektů. 

V roce 2002 zanikl tzv. Společný česko-americký fond. Další spolupráce
v rámci platné nové bilaterální dohody o VTS v USA je administrována nově
založenou organizací AMVIS (Česko-americké vědeckotechnické infor-
mační středisko), kontakt: Simona Lauerová – s.lauerova@tiscali.cz

❖ ❖ ❖

U jednotlivých zemí dále uvádíme jména odpovědných pracovníků MŠMT
a AIP ČR pro tyto země a jejich e-mailové adresy. 

Francie Alena Blažková – blazko@msmt.cz

Věra Mísařová – misarova@aipcr.cz

Itálie Marie Rohlíčková – rohlick@msmt.cz

Pavel Dlouhý – dlouhy@aipcr.cz



Maďarsko Ivana Havlasová – havlas@msmt.cz
Jiří Štika@aipcr.cz – stika@aipcr.cz

Polsko Ivana Havlasová – havlas@msmt.cz
Pavel Dlouhý – dlouhy@aipcr.cz

Rakousko Jan Talíř – talir@msmt.cz
Věra Mísařová – misarova@aipcr.cz

Řecko Jana Bystřická – bystrick@msmt.cz
Jiří Štika – stika@aipcr.cz

Slovensko Ivana Havlasová – havlas@msmt.cz
Iveta Němečková – nemeckova@aipcr.cz

Slovinsko Jan Talíř – talir@msmt.cz
Věra Mísařová – misarova@aipcr.cz

SRN Jan Talíř – talir@msmt.cz

Iveta Němečková – nemeckova@aipcr.cz



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1

Ing. Petr Křenek, CSc., 
ředitel odboru mezinárodní spolupráce

ve výzkumu a vývoji
e-mail: krenek@msmt.cz

http://www.msmt.cz

Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1

Ing. Pavel Švejda, CSc.,
generální sekretář

e-mail: svejda@aipcr.cz
http://www.aipcr.cz
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