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Spectabilis paní děkanko, 
Spectabilis pane děkane, 
 
V souvislosti se zahájením 18. kola soutěže GAUK a nového Programu Start cítíme potřebu vyjádřit 
základní teze jejich vzájemného vztahu. Jde o to, že musíme zabránit podezření z dvojího 
financování, které je podle pravidel EU a MŠMT nepřijatelné. 
 
 
tematická odlišnost projektů 
 
Projekt v Programu Start a projekt v soutěži GA UK nemůže být řešen zároveň stejným hlavním 
řešitelem. Ostatní členové týmu Start mohou být řešiteli projektů GA UK, které nejsou tematicky 
shodné. 
 
Bude-li podán úspěšně projekt shodného tématu do obou soutěží, vzdá se řešitel realizace projektu 
GA UK. Je-li hlavním řešitelem projektu Start hlavní řešitel již běžícího projektu GA UK, a to na zcela 
shodné téma, bude řešení jeho projektu GA UK předčasně ukončeno nebo prodlouženo do 
maximální celkové doby 3 let řešení. 
 
Dvojí dedikace budoucích výstupů z projektů Start i GA UK není možná v případě, kdy se řešitelské 
týmy obou projektů zcela překrývají, nebo jsou řešeny v identických časových periodách.  
 
finanční spoluúčast fakult 
 
Vzhledem k tomu, že u úspěšných projektů programu Start je předepsána finanční spoluúčast fakult 
ve výši 5%, rádi bychom Vás upozornili, že pro jejich kofinancování platí stejná pravidla jako pro 
všechny jiné projekty z Operačního programu VVV. Za vlastní zdroje pro účely spolufinancování 
projektů v rámci OP VVV se považují příjmy veřejných vysokých škol dle ustanovení § 18 odst. 2 
písm. a), e), g), h) a dále zdroje uvedené v ustanovení § 18 odst. 6 písm. a), b), d) a g) zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. Za vlastní zdroje lze pro tento účel 
dále považovat prostředky dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) 
podle zákona o podpoře, což v našich podmínkách znamená zejména prostředky rozdělované 
v programech Progres. 



 
Zároveň nesmí být projekty Start spolufinancovány finančními prostředky poskytovanými MŠMT 
na účelovou podporu Specifického vysokoškolského výzkumu, tedy ze soutěží SVV a GA UK, 
což výslovně stanovuje Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ, 
konkrétně Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 02_19_073 verze 2. 
Seznam všech vyloučených aktivit pro Program Start je dostupný také on-line na tomto odkaze: 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4868.pdf a to v Čl. 5.2.4.2. 
 
 
Přejeme hodně štěstí při aplikacích do těchto významných programů. 
 
S pozdravem 
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