
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulku číselníku investorů, která slouží pro Vaši orientaci, lze v ISEP najít v oddíle Číselníky, na 
adrese https://inet.muni.cz/app/vav/ciselniky .  
 
V tabulce si můžete prohlédnout, jací investoři se objevují v editorech evidence návrhů projektů a 
realizovaných projektů v roletce s názvem „investor“. V číselníku také vidíte, jaké programové 
rámce či typy projektů (dále jen program) a případné podprogramy jsou pod jednotlivé investory 
v ISEP navázány. Tyto pak vybíráte v roletce „programový rámec/typ projektu“ a „podprogram“. 
 Pod označení „programový rámec/typ projektu“ naleznete nejen programové rámce vyhlášené ve veřejných 
soutěžích jednotlivých investorů (např. Výzkum v agrárním sektoru pod Ministerstvem zemědělství), ale také obecné označení 
typů projektů, které daný investor financuje (např. Jiné projekty dotačního charakteru mimo oblast výzkumu a vývoje apod.) 
či pouze uměle vytvořené názvy pro všechny projekty financované daným investorem (z důvodu jednoduššího technického 
fungování editorů, viz např. Projekty Institutu DANONE). 
 
V číselníku je ke každému investorovi přiřazen alespoň jeden program a v některých případech 
také podprogramy navázané na programy. Při výběru konkrétního investora, který financuje Váš 
projekt, Vás ISEP vyzve k povinnému zvolení programu (jinak systém vložená data neuloží) a 
případně také k povinné volbě podprogramu, pokud vybraný program má na sebe navázány 
nějaké podprogramy. 
 
Každý program v číselníku má příznak R nebo V, který odpovídá úrovni, na které musí být projekt, 
podávaný v daném programu, podepsán. R značí podpis rektora, V označuje podpis vedoucího 
hospodářského střediska. 
 
Ke každému programu v číselníku je také přiřazeno konkrétní příslušné pracoviště MU (OPP, OVaV 
nebo CZS), které administruje daný program.  
 V budoucnu v ISEP ke každému příslušnému pracovišti MU přibude kontaktní osoba pro daný program, která Vám 
pomůže s administrací Vašich projektů (především se jedná o projekty, které podepisuje rektor, v některých případech může 
jít také o podporu projektů na úrovni V). 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vysvětlení pojmů a způsob výběru položek „investor“, „programový 
rámec/typ projektu“ a „podprogram“ při zadávání nového návrhu 
projektu nebo realizovaného projektu  
 
 
 
I. Investor 
 
Subjekt, který poskytuje finanční prostředky na realizaci projektu nebo jeho části.  
 U dotačních projektů se tento subjekt nazývá poskytovatel, u komerčních projektů je v roli odběratele (služeb), 
v případě účelového sdružení majetku zřízeného k dosahování obecně prospěšných cílů se nazývá nadace.  

  
a) Více investorů v jednom projektu 
Pokud má projekt více investorů, do pole „Investor 1“ vybíráte investora, který vyhlašuje (zadává) 
veřejnou soutěž, resp. komerční projekt. Do pole „Investor 2-N“ pak vyplňujte další subjekt(y), 
který(é) poskytuje(í) finanční prostředky na realizaci Vašeho projektu nebo jeho části. 
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b) Investoři veřejných prostředků 
Subjekty, které tradičně vystupují v roli poskytovatelů (čili investorů veřejných prostředků), 
mohou poskytovat finanční zdroje na projekty také jiným způsobem. Toto je v číselníku ošetřeno 
možností výběru položek v roletce „Programový rámec/typ projektu“ (blíž viz níže v části II.). 
 
c) Volba investora 
V případě, že si nejste jistí, pod jakého investora a programový rámec Váš projekt zařadit, prosím, 
kontaktujte pracovníky příslušných pracovišť (vědeckovýzkumné projekty – OVaV RMU, mimo VaV 
– OPP, mobility - CZS) nebo pracovníky VaV na Vašem hospodářském středisku. Stejně tak se 
s těmito pracovníky spojte, pokud nevíte, zda Váš projekt máte zadat pod položku typu Jiný 
investor / Jiná nadace, nebo zažádat o vložení nového investora do ISEP.  

Po konzultaci s příslušným pracovištěm nebo s oddělením VaV, pokud zjistíte, že Váš 
investor chybí v seznamu investorů:  

1) pod položku Jiný národní / zahraniční investor nebo Jiná národní / zahraniční nadace 
vkládejte pouze takové projekty, které jsou financovány z méně častých či netypických 
zdrojů (investoři neveřejných prostředků jako např. Česká energetická agentura, Novartis, 
Česko-německý fond budoucnosti, nadace Sophia, Volkswagen Stiftung, Švýcarská národní 
vědecká nadace atd.).  
!!! Zároveň do položky „Stručná anotace projektu“ (v návrhovém editoru v záložce 
„Základní údaje“) před samotnou anotaci uveďte v krátké větě název subjektu, který Váš 
projekt financoval (např. „Projekt je financován společností ABC, s.r.o.“), 
2) v ostatních případech zažádejte o doplnění investora na adresu andrle@rect.muni.cz . 

 
d) Finanční mechanismy EHP Norska 
Projekty podávané pod FM EHP Norska mohou být financovány buď ze zdrojů Ministerstva financí 
nebo Evropského hospodářského sdružení. Pod prvně zmíněným investorem naleznete projekty, 
které na MU spravuje OPP (Zachování  evropského  kulturního  dědictví). Pod druhého investora 
jsou vkládány projekty administrované CZS (Fond pro podporu spolupráce škol) a OVaV (projekty 
VaV). 
 
 
 
II. Programový rámec/typ projektu 
 
Název programového rámce, resp. programu, resp. typu projektu stanoví investor např. v rámci 
vyhlášení soutěže. Některé názvy použité v editorech jsou vytvořeny uměle pro potřeby evidence 
návrhů / projektů na MU a pro jednodušší fungování ISEP. 
 Výběr jednoho z programů navázaného v ISEP pod konkrétního investora je povinný.  
 
a) Výběr programového rámce u investorů veřejných prostředků  
Pokud získáte od investora veřejných prostředků (čili poskytovatele) dotaci na řešení svého 
projektu podaného v rámci vyhlášení veřejné soutěže, z nabídky vyberte oficiální název programu 
(a případně pak zvolte podprogram, pod kterým Váš projekt bude řešen).  
 Pokud od takového subjektu dostáváte finance z veřejných zdrojů, ale v číselníku 
nemůžete najít vhodný programový rámec pro Váš dotační projekt, zvolte možnost „Jiné 
projekty dotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje“, pokud je Váš projekt řešený v oblasti 
VaV, nebo „Jiné projekty nedotačního charakteru mimo oblast výzkumu a vývoje“, jestli je řešen 
mimo tuto oblast.  
 V případě, že od takového subjektu získáváte finance na Váš nedotační účelový projekt, 
zvolte položku podle toho, jestli se Váš projekt realizuje v oblasti výzkumu a vývoje – „Jiné 
projekty nedotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje“, nebo jestli jej řešíte v oblasti mimo 
výzkum a vývoj - „Jiné projekty nedotačního charakteru mimo oblast výzkumu a vývoje“. 
 Pokud je takový subjekt odběratelem služby, kterou vy realizujete v rámci svého 
projektu za úplatu, prosím zvolte položku „Služba“. 
 
b) Výběr programového rámce u méně častých nebo netypických investorů neveřejných 
prostředků 
V případě, že jste po konzultaci s příslušných pracovištěm nebo s oddělením VaV zadali Váš 
projekt pod investora neveřejných prostředků s názvem „jiný národní investor“, „jiný zahraniční 
investor“, „jiná národní nadace / fond“ nebo „jiná zahraniční nadace / fond“, dále prosím zvolte 
programový rámec Vašeho projektu podle toho, jestli je Váš projekt  

1) z oblasti VaV - výběrem položky „Projekty z oblasti výzkumu a vývoje“,  
2) nebo jestli spadá mimo oblast výzkumu a vývoje - zadáním položky „Projekty mimo oblast 
výzkumu a vývoje“.   

 Vědeckovýzkumné projekty administruje jako příslušné pracoviště MU Odbor pro vědu a 
výzkum RMU a projekty mimo tuto oblast patří pod Odbor projektové podpory. 
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c) Mezinárodní spolupráce pod MŠMT CŘ 
MŠMT vypisuje programy mezinárodní spolupráce – COST (OC), INGO (LA), EUPRO (OK), EUREKA 
(OE) a KONTAKT (ME), což jsou programy výzkumu a vývoje. Poté je pod MŠMT navázán také 
program Mezinárodní spolupráce (2F), což je veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji, a nemá 
žádnou spojitost s prvně zmíněnými programy mezinárodní spolupráce.  Proto prosím striktně 
rozlišujte, jestli vkládáte projekt, který bude získávat dotace v rámci OC, LA, OK, OE či ME, nebo 
jestli se jedná o nedotační projekt financovaný v rámci veřejné zakázky 2F. 
 
 
 
III. Podprogram 
 
V některých případech vyhlásí investor kromě hlavního programového rámce, resp. programu blíže 
specifikované podprogramy, pod než řadí jednotlivé podané návrhy projektů a pod nimiž 
administruje realizované projekty. 
 V případě, že pod určitý programový rámec jsou v ISEP navázány podprogramy, je výběr 
jednoho z podprogramů povinný.  


