
GA ČR 

Grantová agentura ČR vyhlásila znovu veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNI-
OR STAR a Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.  

Soutěžní lhůta začala 21. 3. 2020.                                                                                                                      

Návrhy projektů je možné nově podávat do 4. 5. 2020.                                                                                                                                                        

Více informací zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-5/  

Čestná prohlášení za UJEP zajistí a ve stanovené lhůtě odešle Hana Galiová z CPS.  
 

COST posunutí termínu na 29. 10. 2020 

COST(European Cooperation in Science and Technology), COST Actions – program zaměřený na 

spolupráci především partnerských organizací v EU a na uplatnění výsledků v oblasti vědy a vý-

zkumu a jejich šíření. Je podporována mezioborová spolupráce a konsorcia s vyšším počtem 

partnerských organizací, kvalitou předpokládaných vědeckých výsledků na úrovni tzv. „state of 

the art“. Uzávěrka žádostí je posunuta na 29. 10. 2020 (oproti původnímu termínu 29. 4. 

2020).  Více informací zde: https://www.cost.eu/  

 

TA ČR Hodnocení projektů  

Projekty v hodnocení a jejich plánovaná realizace běží dle plánu. Na konci března by měly být 

oznámeny výsledky hodnocení 3. VS ÉTA (UJEP podávala 16 projektů v roli hlavního řešitele a  

dále 8 projektů v roli spoluřešitele),  do konce dubna 2020 mají být oznámeny výsledky  4. VS 

ZÉTA (UJEP  má podány 3 projekty řešitelské a 1 spoluřešitelský).  

 

TA ČR Vliv karanténních opatření na výzkumné projekty 

Technologická agentura ČR (TA ČR) umožňuje řešeným projektům standardně využít procesu 

změnového řízení, dle kterého je možné zažádat jak o změnu harmonogramu dosažení jednotli-

vých výstupů / výsledků, tak i např. o prodloužení doby řešení (délka řešení projektů však nesmí 

překročit dobu trvání daného programu a program a podmínky soutěže musí žádané změny 

umožňovat). V tomto je TA ČR připravena být příjemcům co nejvíce nápomocna a poskytnout 

součinnost v případě změnových požadavků. TA ČR také v souvislosti se situací ohledně stávající 

epidemické situace kontaktuje řešitele mezinárodních projektů s partnery z nejrizikovějších ob-

lastí a o možnosti změnového řízení je informuje.  

Více informací zde: https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/  
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TA ČR - Aktivity na podporu VaVaI COVID-19 

Předsednictvo TA ČR rozhodlo, vzhledem k naléhavosti situace ohledně pandemie COVID-19, 

že příjemci realizovaných projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto 

pandemií, budou moci požádat o jejich rozšíření. Rovněž budou osloveni příjemci Programu 

GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem sou-

visejícím s COVID-19. V připravované výzvě programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 vyzve TA 

ČR partnerské zahraniční agentury, aby zvážily zaměření projektů na výzkum související s COVID-

19.  Zdroj:  https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/  

 

MŠMT FAQ PANDEMIE 

MŠMT zodpovídá často kladené otázky vysokých škol vyplývající z dopadu epidemie COVID-19 

na vysokoškolské vzdělávání a doplňuje informace k aktuálně řešeným situacím a důsledkům      

v oblasti vysokého školství.   

Sledujte prosím FAQ zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie  

 

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP 

VaVpI  

MŠMT v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se intenzivně zabývá řešením možných dopa-

dů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP 

VaVpI. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjem-

ce podpory z OP VVV, OP VK a OP VaVpI, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru 

mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.  

Dokument shrnující postoj k řešení dopadů na harmonogram, indikátory, způsobilost výdajů, 

atd. v aktuálních projektech zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf  

 

MMR k situaci opatření v oblasti Evropských fondů 

Informace o možnostech prodloužení čerpání z probíhajícího programu a odložení zahájení no-

vého programového období zde: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/klara-

dostalova-kvuli-koronaviru-prijmeme-opatren   

Další aktuality možno sledovat na: https://dotaceeu.cz/  
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Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a admi-
nistrativních pracovníků výzkumných organizací 
 

Bližší informace k výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-053-mezinarodni-
mobilita-vyzkumnych-technickych-a-administrativnich-pracovniku-vyzkumnych-organizaci-
2.htm  Termín pro odevzdávání (30. 4. 2020) zatím neposunut.  
 

Koordinace příprav Mgr. L. Stiborová, vedoucí CPS, podklady jsou průběžně zpracovávány a kon-
zultovány.    

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-
IF IV 

Řídicí orgán OP VVV dne 19. 3. 2020 zveřejnil  a vyhlásil  v prioritní ose 2 OP VVV výzvu                
č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Uzávěrka je 31. 8.  
 
Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schvále-
ných na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené 
v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, 
podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce.  
Podrobnější informace o výzvě zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-079-

mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-iv.htm                                                                                                                                                             

Výzva k podávání návrhů společných česko - rakouských výzkumných projek-

tů s dobou řešení 2021 - 2022                                                                                                                                                                                                                                                                

MŠMT ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů 

s dobou řešení 2021 - 2022. Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny. Návrh společné-

ho výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České 

republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Nová uzávěrka pro přijímání návrhů 

projektů je 6. června 2020 (oproti původnímu 15. 5. 2020). Více informací k výzvě: http://

www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5  

Výzva k podávání návrhů společných česko - francouzských  výzkumných 
projektů s dobou řešení 2021 - 2022  

Odkaz na výzvu zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-
cesko-francouzskych-8  
 

Přehled výzev členských států EU a přidružených zemí na výzkum v oblasti 
COVID-19 

Jedná se o výzvy, ve kterých mohou participovat české subjekty. Odkaz: http://www.msmt.cz/
vyzkum-a-vyvoj-2/prehled-vyzev-clenskych-statu-eu-a-pridruzenych-zemi-na?
lang=1&ref=m&source=email  
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OP PIK 

Otevřené výzvy v rámci  OP PIK  zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy  

Prodloužení výzev OP PIK s termínem ukončení mezi 18. 3. a 30. 4. 2020 o 30 dnů 

Prodloužení o 30 dní se týká také termínů uvedených v daných výzvách – doložení stavebního 

povolení i nejzazší datum pro ukončení projektu. Netýká se však lhůt pro formální opravu již po-

daných a administrovaných žádostí. K podobnému opatření může dojít i u těch výzev, u kterých 

je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen.                                                                                                                                                                                                                

Zdroj: https://www.oppik.cz/aktuality/na-zadost-o-dotaci-mate-ted-vice-casu  

TZ MPO o prodloužení výzev: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-
prodluzuje-terminy-vyzev-u-op-pik--podnikatele-budou-mit-vice-casu-na-zadost-o-dotaci---253569/  
 

Proof of Concept  

Cílem je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi vý-

zkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Ukončení 

příjmu žádostí prodlouženo do 20. 4. 2020 (z původního 20. 3. 2020).  

Více informací např. zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-
concept/proof-of-concept-vyzva-iii-2/  
 

INTER EUREKA 

MŠMT vyhlásilo 8. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA 

(LTE220) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

- EUREKA. Uzávěrka je 31. března 2020. 

Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-8-narodni-vyzvy-

podprogramu-inter-eureka-lte220 

IMPAKT 1  

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inova-

cích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 

1) /dále jen Program/ podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Více informací včetně do-

kumentů zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-

podprogramu-1.aspx  

SEMINÁŘ k výzvám Horizont 2020 MSCA a SEMINÁŘ Academic writing 

Oba semináře v rámci projektu U21 - KVAK byly plánovány na březen 2020, náhradní termíny 

budou včas oznámeny.    
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TAČR   

Technologická agentura České republiky (TA ČR) a možnosti získání podpory v rámci tuzemských 

i mezinárodních programů. Aktuálně jsou otevřeny soutěže: 

Trend „Nováčci“ - 2. VS  - obnovena, lhůta pro podávání návrhů projektů 20. 2. - 2. 4. 2020 

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/  

TREND vyhlášení 3. veřejné soutěže, podprogram 1 - „Technologičtí lídři“ předběžně plánováno 

na 29. 4. 2020. Více informací včetně předběžných parametrů soutěže: https://www.tacr.cz/

program-trend-oznameni-terminu-vyhlaseni-3-verejne-souteze-podprogram-1-technologicti-lidri-a-

predbeznych-parametru/  

V rámci mezinárodní spolupráce jsou otevřeny: 

M-ERA.NET 2 Call 2020 - výzva na podporu materiálového výzkumu  

Dne 17. 3. byla  vyhlášena Mezinárodní výzva na podporu materiálového výzkumu a inovací   

M-ERA.NET 2 Call 2020.  

Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je do 16. června 2020.  

Více informací k výzvě zde: https://www.tacr.cz/m-era-net-2-call-2020-vyzva-na-podporu-

materialoveho-vyzkumu-je-otevrena/  

AquaticPollutants Call 2020  - vyhlášena 17. 2. 2020. Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants 

je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik za-

příčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stej-

ně tak jako životní prostředí. Lhůta pro příjem návrhů projektů prodloužena do 18. května 

(oproti původnímu termínu do 16. dubna 2020). Více informací zde: https://www.tacr.cz/

soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/  

Online konzultace         

Vzhledem ke stávajícím opatřením vlády v souvislosti s pandemií COVID-19 jsou ny-

ní poradenské služby TA ČR k dispozici online. S poradenským centrem TA ČR a regionálními 

zástupci si můžete domluvit online schůzku a konzultovat Váš projektový záměr či jiné dotazy 

prostřednictvím videohovoru v aplikaci Hangouts. Stačí kontaktovat koordinátora pro daný 

kraj a domluvit se s ním na konzultaci.                                                                                                      

Připravuje se:  2. VS Doprava 2020+  - předběžné vyhlášení naplánováno na 8. dubna 

Více informací včetně předběžných parametrů zde: https://www.tacr.cz/oznameni-terminu-

vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-2-vs-programu-doprava-2020/ ) 

Prostředí pro život PP1  a PP2, Národní centra kompetence (pravděpodobně bude vyhlášeno  

v dubnu 2020). 
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https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/
https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/
https://www.tacr.cz/oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-2-vs-programu-doprava-2020/
https://www.tacr.cz/oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-2-vs-programu-doprava-2020/


Horizon 2020 a další mezinárodní výzvy 

Otevřené a připravované programy sledujte na: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_cs  

Evropská komise oficiálně dne 12. 11. 2019 otevřela poslední výzvy pro předkládání projektů 

v oblasti SC5 programu Horizon 2020 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdro-

jů, suroviny). Veškerá témata naleznete v přehledné tabulce zde: 

https://www.h2020.cz/files/cejkova/topics-overview-Envi-2020_1.pdf  

Kompletní pracovní program je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  

Přehled v současnosti otevřených výzev H2020 zde: https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy  

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange                                                                                                                                                        

Výzva zaměřena na krátkodobé výměny mezi akademickým, průmyslovým a podnikovým sekto-
rem po celém světě. Více informací o výzvě např. zde: https://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions/actions/staff-exchange_en Uzávěrka pro podávání žádostí je 28. 4. 2020.  

Asistenční vouchery Ústeckého kraje                                                                                                                                                                                                                                               

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje je zaměřen na podporu přípravy strate-
gických projektových záměrů/strategických intervencí v kraji. Příjem žádostí: od. 15. 10. 2019 do 
vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 12. 2021 . Asistenční vouchery spadají do režimu De mi-
nimis. Žádosti je nutné předem konzultovat s  pracovníky CPS ohledně výše dotace. Více infor-
mací zde: http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/
p1=204744         

Společný fond malých projektů v EEL                                                                                                                                                                                                                                                              

Termíny pro projektové žádosti o podporu ze Společného fondu malých projektů v Euroregionu 

Elbe/Labe na rok 2020 jsou:  1. 5. , 24. 7., 9. 10. 2020. Podpořené projekty mohou být pozasta-

veny, termíny schvalování žádostí posouvány. Pro více informací sledujte: http://

www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-

2020/fmp-eel/ 

SN CZ 

V dotačním programu Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 se předpokládá, že 

budou volné prostředky v prioritních osách 3 (vzdělávání) a 4 (partnerská spolupráce), proto  

je  již nyní  možné o tyto prostředky zažádat. Více informací o aktuálních možnostech dotace 

včetně doplňujících informací o realizovaných projektech a současné situaci zde:  https://

www.sn-cz2020.eu/cz/  
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28. 4. 2020 

 

od 15. 10. 2019 

do 31. 12. 2021 

2020 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_cs
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_cs
https://www.h2020.cz/files/cejkova/topics-overview-Envi-2020_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744
http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/


Nadace ČEZ  

vyhlašuje veřejné grantové řízení Podpora regionů pro rok 2020, které je  zaměřeno na podporu 

veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, 

zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního pro-

středí. Příjem žádostí je od 6. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Více zde: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html  

Visegrad Fund 

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v 

oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. 

Možno žádat do tří typů Visegrad Grants, Visegrad + Grants, Strategic Grants.  

Termíny pro podávání žádostí 2020: 1. červen, 1. říjen.  

Více informací o programu zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/  

 

Česko-německý fond budoucnosti 

Česko-německý fond budoucnosti podporuje rozmanité česko-německé projekty v oblastech 

mládeže a školství, kultury, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociální podpory a podpory 

menšin. Pro nová či obnovená projektová partnerství nabízí zjednodušený program podpory 

„Začínáme!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže, tak 

na přípravu společných projektů v různých oblastech.  

Více informací včetně podmínek zde: http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-

red-font-weight-bold-novinka-span/  

 

IGA  

Na březnovém zasedání Grantové rady UJEP byly schváleny všechny předložené projekty Stu-

dentské grantové soutěže, přehled podpořených projektů bude zveřejněn na webových strán-

kách Interní grantové agentury v sekci Studentská grantová soutěž (https://www.ujep.cz/cs/

studentska-grantova-cinnost). Zároveň na webových  stránkách byly zveřejněny projekty, které 

byly oceněny v rámci Studentské vědecké konference.  

ŘO OP VVV zveřejnil Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených 

v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ ). Žádost UJEP 

U21 - Q GRANT byla doporučena k podpoře, více informací zde: https://opvvv.msmt.cz/balicek-

dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-

vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1  
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 6. 1. 2020 

31. 12. 2020 

1. 6. 2020 

1. 10. 2020 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/
http://fb.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/
https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost
https://www.ujep.cz/cs/studentska-grantova-cinnost
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-073.htm?a=1

