
Чеський науковий фонд (GACR) є незалежною громадською 

організацією, яка підтримує фундаментальні дослідження в усіх галузях 

науки за рахунок державних коштів. GACR є єдиною установою в Чеській 

Республіці, яка надає державне фінансування виключно фундаментальним 

дослідницьким проєктам. 

З моменту свого заснування в 1993 році GACR надає фінансову 

підтримку як досвідченим, так і молодим дослідникам і дослідникам на 

ранній стадії на основі конкурсів. Діяльність GACR регулюється законом. № 

130/2002 «Про підтримку досліджень, експериментальних розробок та 

інновацій за рахунок державних коштів та внесення змін до деяких 

відповідних законів». GACR самостійно керує цільовими та інституційними 

ресурсами, що виділяються безпосередньо з державного бюджету. 

Основні цілі GACR: 

1. Надавати фінансову підтримку в дослідженнях і дослідницьких 

проєктів у фундаментальних дослідженнях з високим потенціалом для 

досягнення результатів світового рівня. 

2. Сприяти розвитку та подальшому розширенню міжнародного 

наукового співробітництва у фундаментальних дослідженнях 

3. Сприяти створенню привабливих умов для професійного розвитку 

молодих дослідників. 

4. Створити найкращі умови для заявників та науковців під час 

адміністрування заявок та відзначених проєктів. 

З конкурсами можна ознайомитися 

https://gacr.cz/en/tenders-for-2023-announced/ 

Чеський науковий фонд (GACR) оголошує тендери у сфері стандартних 

проектів, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL SELOWSHIP, а 

також міжнародних проєктів і проектів провідних агенцій. Кінцевий термін 

подання – 7 квітня 2022. Переможців оголосять у листопаді та грудні цього 

року. Проекти, які отримають фінансування після проходження 

багатоетапного процесу оцінки, будуть запущені у 2023 році. 

Гранти JUNIOR STAR призначені для молодих вчених на початку своєї 

кар’єри (протягом 8 років після отримання наукового ступеня кандидата 

наук/ доктора філософії), які працюють у всіх областях фундаментальних 

досліджень, які раніше публікували в престижних міжнародних журналах і 

мали значний досвід роботи за кордоном. 5-річний проект дозволяє їм 

отримати до 25 мільйонів чеських крон і дає можливість отримати наукову 

незалежність або навіть створити власну дослідницьку групу, яка може 

принести нові напрямки досліджень у чеську науку. 

https://gacr.cz/en/tenders-for-2023-announced/


Аплікаційні форми: https://gacr.cz/en/extracts-from-tender-documents/ 

 

GACR підтримує наукові проєкти в усіх галузях фундаментальних 

досліджень. Наукові галузі розбиті на панелі https://gacr.cz/en/panels/ з 8 

дисциплінарних комітетів https://gacr.cz/en/discipline-committees/ 

Терміни та умови:  

 Terms and Conditions for International Grant Projects Evaluated by Lead Agency – GACR is 

Lead Agency 

https://gacr.cz/wp-

content/uploads/2022/02/Terms_and_Conditions_GA_CR_is_Lead_Agency.pdf 

 Terms and Conditions for International Grant Projects Evaluated by Lead Agency – GACR is 

Partner Agency 

https://gacr.cz/wp-

content/uploads/2022/02/Terms_and_Conditions_GA_CR_is_Partner_Agency.pdf 
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