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VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PROJEKTY ŘEŠENÉ VE SPOLUPRÁCI 
S SÚJV (PROJEKTY 3+3) 2022 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných 
a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení 
v roce 2022 – Projekty 3+3. Předpokládaná doba řešení projektu je maximálně 3 roky. 
 
Česká republika je členskou zemí Spojeného ústavu jaderných výzkumů (dále jen „SÚJV“), 
mezinárodní výzkumné organizace zaměřené na experimentální a teoretický výzkum 
v oblastech fyziky elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky kondenzovaných látek. 
Detailnější informace o SÚJV a o jeho základních zařízeních lze nalézt na webových stránkách 
www.jinr.ru. Českou účast na aktivitách SÚJV koordinuje Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV 
(www.sujv.cz) (dále jen „Výbor“), prostřednictvím kterého je možno spolupráci navázat. 
 
Projekty se týkají výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v návrhu Tematického plánu 
výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV pro rok 2022, který lze nalézt na: 
http://www.jinr.ru/wp-content/uploads/JINR_Docs/JINR_Topical_Plan_2022_(rus).pdf 
http://www.jinr.ru/wp-content/uploads/JINR_Docs/JINR_Topical_Plan_2022_(eng).pdf. 
Zároveň musí vyhovovat alespoň jednomu z následujících požadavků: 
 

- Projekt na vyšší úrovni či ve větším rozsahu než dosud přistupuje k úlohám 
řešeným v současné době v SÚJV; jde především o takové úlohy, jejichž řešení se 
účastní pracovníci z ČR. 

- Projekt řeší úlohu, která má vztah k činnosti SÚJV, v některé z členských zemí 
SÚJV. 

- Projekt řeší úlohu v nečlenské zemi SÚJV, na níž mají zájem SÚJV i domácí 
pracoviště. 

- Projekt rozvíjí infrastrukturu domácích pracovišť, která bude jednoznačně 
orientována na spolupráci s SÚJV. 

 
Návrhy nových projektů se podávají v anglickém jazyce na přiloženém formuláři 
„formular_3plus3 2022“. 
 
Vedoucí projektů schválených na více než 1 rok se začátkem řešení v roce 2020 nebo 2021 
podávají průběžnou zprávu o řešení projektu v roce 2021 s případným upřesněním pro rok 
2022 na formuláři „interim_report_3plus3 2021“. Tento formulář zároveň slouží jako žádost 
o financování pro rok 2022 a bez jeho řádného podání nemůže být projekt financován. 
 
Vedoucí projektů, které v roce 2021 končí, podávají závěrečnou zprávu za rok 2021 na 
formuláři „final_report_3plus3 2021“. Neodevzdání zprávy může vést k penalizaci řešitele 
v případě podání návrhů projektů či grantů v budoucnosti. 
 
Návrhy a zprávy o řešení projektů posuzuje „Komise 3 + 3“ složená z představitelů SÚJV 
a českých vědeckých pracovišť. Závěry Komise projednává Výbor, který vydává k projektům 
doporučení pro MŠMT, včetně návrhu na dobu trvání projektu a rozdělení finančních 
prostředků. Přitom se zohledňují kritéria: 

http://www.jinr.ru/
http://www.sujv.cz/
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- významu projektu pro rozvoj spolupráce mezi ČR a SÚJV, 
- vědecké úrovně projektu. 

 
Finanční prostředky jsou přidělovány z rozpočtu SÚJV a jejich konečné přidělení podléhá 
souhlasu ředitelství SÚJV. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a Výboru 
formou nařízení ředitele SÚJV v rozsahu: jména žadatelů, název projektu a přidělená částka. 
 
Poučení: Návrhy projektů a zprávy o řešení budou předány k posouzení členům Výboru pro 
spolupráci ČR s SÚJV a členům Komise 3+3 z SÚJV (dojde k předání osobních údajů v rozsahu 
uvedeném v návrhu projektu poradnímu orgánu MŠMT a mezinárodní organizaci). V případě 
úspěšných návrhů budou SÚJV předány údaje v rozsahu: jména žadatelů, instituce, název 
projektu a navrhovaná částka, v tomto rozsahu budou též výsledky soutěže zveřejněny.  
S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se Zpracováním osobních údajů 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem. 
 
Návrhy a průběžné zprávy o řešení projektů se doručují do 3. prosince 2021 v elektronické 
podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na sekretariát Výboru pro 
spolupráci ČR s SÚJV (dubna@ujf.cas.cz). Závěrečné zprávy končících projektů se doručují do 
31. března 2022, přičemž v případě nového návrhu téhož žadatele se v tomto uvedou též 
průběžné výsledky končícího projektu ke dni podání nového návrhu. 
 
 
V Praze dne 21. 10. 2021 
 
 
 
 
 

RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D. 
zplnomocněný představitel České republiky v SÚJV 
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